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PEDMLUVA
K VYDÁNÍ ESKÉMU.

Vydání francouzské a anglické bylo vytisknuto

jako rukopis a nebylo dáno na knižní trh. Ke zpráv
v pedmluv k tomu v>dání dodávám, že ást p-
vodníiio rukopisu, jak te vidím, byla vytisknuta

v "eskoslovenském Deníku*, vycliázejícÍTti

v Rusku a na Sibii (ís. z 16. dubna 1918 a násl.).

Ml jsem jistou poclnbiu)st. mám-li knihu

uveejnit, maje nyní tak odpovdné postavení.

Rozhodl jsem se pro uveejnní, protože se kniha

pece jen dostává na veejnost; a mimo to. kniha

má význam jako iiistorický dokument. Je sou-

stavnjším zpracováním tch politických zásad, jež

tvoily program naší zahraniní propagandy.

Dnes foniiuloval b\ch nkteré podrobnosti

jinak, ale v zásadních vcech ekl bych totéž.

Vidím, že spis prozrazuje neklid válk\' a revoluní

propagand^-, ale pece jen v míe neveliké; v celkti

neztratil jsem svého vdeckého klidu a jsem jist

také tím, že jsem vi svým politickým odprcm
a nepátehnii a proti nim pes všecky- rozilné

hrzy vyhnanství zsta! odprcem a nepítelem

shišnýin a spravedlivým.

V l^razc. ^. ledna IMiD.

T. G. M.





PEDMLUVA
K ANGLICKÉMU A f-RANCOUZSKÉMU VYDÁNÍ.

Tatu kniha má dlaU'liou historii. Byla pvodn
napsána loni v Petrohrad, za neklidu revolunílio.

Slo mi o to, objasnit našim vojákm zásadní

problémy války; jiím kniha byla vnována.
Odevzdal jsem rukopis ruské tiskárn, ale

domnívám se, že te kniha na Rusi vyjít nemohla.

Mezitím miusil jsem odejet na Západ; na cest Sibií

a Tichým Oceánem zpracoval jsem ást svlio

rukopisu v tuto knížku, kterou te ped^kládáni

politické veejnosti. Psal jsem, nemaje k disposici

skoro žádné literatury; jen pi poslední revisi ruko-

pisu mohl jsem tu a tam použít literatury americké.

Opakuji však, že mi šlo o objasnní zásadních

problém válkou rozvíených.

Washington, v íjnu 1918.

T. G. M.
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vnovaní.

Brati, ešti, slovenští vojáci!

Vnuji tuto práci Vám, Vám, l\tcí'í jste vstou-

i)ili do spojenedkých armád na Rusi a ve Francii,

v Americe a Anglii, v Itálii a všude, kde jste jako

volní obané mohli projevit své protirakouské

smýšllení a odhodlání, bojovat za svobodu a ne-

závislost našeho národa.

Vnuji spisek také Vám, kteí imisite bojovat

•pro Rakousko z donucení.

Vimji lio pedevším památce Vás, kteí jste

v adách rakouské armády a mimo ni projevili vli

k národní nezávislosti a svoje mužné cdho.ání

speetili svou muednidkou smrtí; Vy jste se mn
stali vzoremi, Váš píklad. Váš program inu roz-

hodl mne a pivedl v tábor odhodlaných, nesmii-

telných nepátel habsburského Rakouska.

Vojna nás všechny pekvapila nepipravenými.

Oekával jsem evropskou válku, alle pozdji než

1^14; dkazem tomu je fakt, že jsem v lét 1914

M.isaryk; Nová Fvropa. 2 |y



navazfjval stjky, jimi/, jsem se clitOl pokusit

o smíení Srb a IJiiHiar pro pípad ekaiié ikmi-

flasí rance. Vypovzení války stililo mne v Nmecku.
odklid jsem p(>m^''šlcl na cestu do I^aižc a Lon-

dýna, ab.\cii si zabezpeil pomoc pro svj pokus

smiovací. Nevil jsem ve válku ani po jejím vy-

povzení; myslili jsem. že císa Vilém se spokojí

hrozbou a že státníci zncprátelenýcli mocností se

dohodnou. To oekávání zakhklal jsem na odhadu,

co válka bude znamenat, jak pronikav zasáhne do

osud všecii národ a lidstva; byl jsem dost naivní

vit, že monarcliov a jich itiiinisti se ;probudí tou

hroznou od]>ovdni;;stí, která padá na každlio, kdo

k rozpoutání aneb zamezení války mohl pispt.

Zaátkem srpna 1914 vrátil jsem se do Prahy

Politický život byl zastaven, nemohlo být žádnýcii

veejných, ani soukromých scln'ízí. tajná policie

vedla usílený dozor nad všemi veejnými initeli,

každý nnisili jsme jednat o své ijm. Avšak, akoli

veejné |)rojevy nebyly možný, pece bylo se

samého poátku v Praze ustálené veejné mínni,

synipathic každého uvdomlého echa byla na

stran Srbska, Ruska a spojenc. Na mne osobn
uinily nejhlubší dojem projevy protirakouského

smýšlení v adách eských ipluk; picházely brzy

zprávy o tžkém potrestání, dokonce o trestech

smrti a decimování; zárove na Morav civilní

správa zahájila svou katanskou innost, byli

is



trestáni na lirdle lidé. ii kterých se našly prokla-

mace ruskélií) K'ciieralissiiua. Citil jsem, že ne-

mžeme a nesmíme m\- poslancové a officiálni

viidccvé lidn zstat neinnými, že se musíme roz-

Iiodnont; ostatn mluvím jen za sebe. Dost dloulio

jsem se pDdle staršího programu Palackého na-

trápil, usmíit Raktnisko s námi a petvoit je

\ demokratické soustátí; vypovzení války u'dla!o

/ politického probllému problém svdomí. Vyna-

snažil jsem se ješt seznat pravé smýšlení a pilán>

cfficiálního Rakouska a dvora, hledl jsem seznat

smýšlení našeho lidu a pokusil jsem se dvojím zá-

jezdem do Holandska dovdt se o plánech spo-

jenc; cesta do Holandska da!a mi píležitost po-

zorovat Nmecko a seznat smýšlení nkterýcli

vlivných a informovaných kruh. Nerozhodl jsem

se v rozilení a na slepo.

Vykládám zde náš národní program, jak po-

jímáme válku, její význam a co od ní ekáme —
úplnou nezávislost našeho národa a obnovení státu

eských zemí se Slovenskem. Domáháme se roz-

lenní Rakousko-Uherska. Tento náš program není

pouze negativní, naopak je positivní; naše samo-

statnost má býti ástí politické a sociální organisace

celé Evropy a lidstva. Otázka Cech a Slovenska je

otázkou svtovou.

Podávají se tn jen hlavní obrysy píští Kvrop>';

k tomu nskrovnní isem nutkán nedostatkem lite-



ratiiry: zbaven knihovny, stále' na cestách po

všech spojeneckých zemích a zaneprázdnn ná-

valem praktických ikohl. pracuji bez potebnéh<!

!iteráriH'iiiO apparátii.

Brožurka má svou historii. Napsal jsem ji

\ Petrohrad po prvé návštv v Kyjev jedním

tahem, ale neml jsem tolik asu. abych ji pozorn
prokorri^oval. Vypukla prvá bolševická revoluce

a zneTnožnila mi práci; po ase zasedl jsem k revisi,

vypukla revoluce druhá. Den. kdy jsem se da!

do práce, pod mými okny houkal bolševistický

bronvik a kolem mého bytu se rozzuil nejprudší

boj. Na radu pátel odejel jsem do Moskvy, abych

tam získal nkojilc nerušených chvil, avšak práv
v Moskv dostal jsem se do stediska pouliních

boj. Z Moskvy jsem se dostal do Kyjeva, práv
když prohlášena Ukrajinská republika — nový ne-

klid a neoekávané úkoly praktické. Ale ted stj

co stj pipravím brožurku k tisku, snad ji pozdji

budu moci doplnit.

Prožívám události na Rusi od minulého kvtna;
pirozen tyto události nutí každého myslícího

lovka provit své politické pesvdení; kdo

znají mé rzné práce z posledních !et. nenaleznou

žádné zmny základních názor, ale byl jsem

várkou doveden k tomu. formulovat své názory

uritji. V tchto, svých pracích probíral jsem

zejména otázky a problémy národnosti, státu.
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demokracie a socialismu, naposled jsem se snažil

ipochopit Rusko " odka/uji na tyto práce pro ob-

šírnjší zdivodnMií pcdnesenycli /,dc názorn.

V Kyjev, 15. ledna lyi.s.

Tomáš Oarrigue Masaryk.

»Ceskoslnvenský deniio. v Penze, 16. dirbna lOlS. Cí.s. 62.





I.

HISTORICKÝ VýZNAM VÁLKy.





1.

Válka svtovou.

1. Dd om' bije, /aniyslíš-li se o válce, její

svtovost. Celý svt. — doslova celý svt, trpí

již tvrtý rok válkou zpsobenou napadením

Srbska Rakousko-Uherskem. podporovaným N-
medkem. Celý svt se rozestoupil na dva tábory —
s Rakouskem a Nmeckem jde jen Turecko a Bul-

harsko a papežská kurie, všechny' ostatní stát\'

jsou na stran Spojenc; neutrální>mi zstaly jen

nkteré státy malé. a v tch vtšina obanstva je

na stran Spojenc: proti Nmecku a Rakousku

vyslovilo se takto celé lidstvo! Jestliže consensus

Rentium se pijímal jako argument pro jsoucnost

Boží, tento consensus lovenstva má jist vel'ký

mravní význam •— vox populorum vox Dei.

Statistikové nám íkají, že poet lidí ve válce

padlých, ranných, zajatých a pohešovaných ob-

náší 25 milion; ti, kteí pežili hrzy války, ty

miliony voják a jejich rodniy, a tudíž všichni ná-

rodové a lidstvo, budou pemýšlet o této válce a

jejích píinách; miliotiy a miliony pemýšlejí
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v okamžiku, kdy toto píši, t) válce a o situaci národ
a lidstva, jak.) já. Není možno, aby't>' ohromné oiiti

na životecii, zdrávi, statcích. Iiyiy pineseny na-

darmo, není možná, aby posavadni organisace

stát a národ, z niž tato válka pošla, ziistala ne-

zmiiiia, aby odpovdní státníci, politikovo, vd-
cové stran, jednotlivci, aby národové, aby lidstvo

nepoaio myslit o politice doopravdy a bezohledné.

Válka sama a její následky sblížily lidstvo: lov-
enstvo je dnes orgajiisovanou jednotkou — mezi-

národnost, mnohem intimnjší než kdy byla, je

zpsobena t€uto válkou; a zárove se všude upev-

uje demokratický názor na spolenost — pád

carisnui je jen jedním z neekaných následk
války. —

.Icdnotná oriíanisace všech národ svéta,

celého lovenstva, je poátkem nové doby, dol)y,

v m'ž národové a celé lidstvo vdom budou po-

kraovat ve svém vývoji.

Pan.(Termanský plán svtového panství:

Berlín—liagdad,

2. Moderní historik prý má podávat historii

budmicnosti a moderní politik má pedvídat vývoj

událostí, - pedvídání je mítkem vdeoké
[Jesnosti.



shledal jsem si za vojny ivkolik aiitorfi, kteí

ve form romámi nebo politickélio pojednáni válku

pedpovdli; ale všecky ty tak /van pedpovdi
vystihly skutený vývoj velmi nedokonale. Po-

dobn pedvídal jsenr válku také já. Od ruské

revoluce 1905 revidoval jsem svá studia o Rusku
a snažil jsem se pochopit problém Ruska v jeho

významu pro Evropu; do jaké míry se mi to po-

dailo, o tom dává svdectví mj spis o Rusku.

V souvislosti s tím snažil jsem se vniknouti v jiho-

slovanský a balkánský problénu — a práv odtud

ekal jsem tuto válku, pravda, pozdji než vy-

puWa, a ne tak ohromnou. Na jae roku 1914, ped
sarajevským atentátem, jsem podnikal kroky

k usmíení Srb a Bulhar, proto že jsem se obával

nepátelství Bulharska jiroti Srbsku v budoucí

válce. Mé prostedkovani se mi na stran srbské

dailo, — je to zajímavý dkaz, že odpovdní
politikové srbští byli pístupni rozumným kompro-
missm, jak to ostatn dokázali za napjetí s Ra-
kouskem po okupaci. Vzpomínám svého prosted-

kovani mezi ministrem Pašiem a hrabtem
Berchtoldem.

Mé pedvídám', nebo skromnji a lépe eeno,
oekávání války zakládalo se také na pelivém
pozorováiní Rakousko-Uherska a Nmecka, a na

stopování pansíermanistického hnutí a jeho histo-

rické a politické literatury.



A. Pau^cniiaiiism podle jitiiia oznauje sjedno-

cení Niiicn nebo v širším smyslu Oermaii vbec;

rnulohn užívá se tcrnn'iiu:
' paiislavisni, pan-

skandinavisni. a j. Dnes panícrmanism je pediié

filosofií djin, djin nénieckélio národa a celélio

lidstva; je to pokus, soustavným studiem liisto-

rickélio vývoje a stavu Nmecka a ostatnícli zemí

urit místo nmeckého národa mezi národy v histo-

rickém vývoji; zárove pangermanismem roz-

umííne politické úsilí a hnutí založené na pan-

germanistické tlieorii.

Veliká francouzská revoluce a následující

reakce a restaurace, pak revoluce menší, jakožto

liokraování revoluce veliké, obracely pozornost

nejširších vrstev na protivy a boj starého a nového

režimu a živily theorie a pokusy o lepší, co možná

definitivní reorganisaci stát, národ Rvropy a

lidstva; v té dob vzniká uvdomlý socialism.

Theoreticky doba nalézá svj výraz v nové, v-
decké historiografii. Filosofie djhi pstuje se

u všech národ, kvete historie, oekonomika, a vbec
všechny sípoleenské vdy; ustaluje se sociologie

jako soubor všech tchto speciálních pokus, jako

vda o lidské spolenosti a jejím vývoji. Zárove
se politika prohlubuje vdecky.

Nmci záhy stáli v popedí tohoto tlieoretického

i praktického hnuti; filosofie djin, poínajíc

Herdereni, a s ní historie stávají se pímo národními
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obory; iiriiecká filosofie po Kantovi je pod-

statn historickou (Fichte, Sclieiling, Hegel atd.).

Socialism a speciáln Tnarxistn je po výtce histo-

rický, se svou uritou filosofií djin; evolucionisin

(darwinism) sesiluje tento zvláštní historisni. Nmci
vynikají také ve všech speciálních spoleenských

vdách, v oekonomice. a zejména ve státní vd a

v studiu práva.

Nejen vdy spoleenské, i vdy pírodní v-
nují se studiu stavu nmeckého národa. Biologie,

na piklad, spekuluje o správné a laciné výživ
jednotlivce a mass. o podmínkách síly a zdraví

národa; chemie slouží témuž cíli a usiluje .o zdoko-

nalení hmotného podkladu národního bytu vbec.
Na tomto širokém vdeckém a filosofickém

ipodklad organisoval se v poslední dob pan-

germanisni jako filosofie a politika nmeckého ná-

roda; Lagarde je jeho elný filosofický a theo-

logický representant, Treitschke jeho historik, císa

Vilém jeho politik. Organisoval se celý systém

theoretického a praktického pangermanismu: spolky

a spoleností rozšiující uení publikací spis, map,

asopis a revuí, leták atd.

Stopoval jsem toto hnutí peliv; to mne pi-

vedlo v osobní i písemný styk s nkterými vynika-

jícími pangermanisty, s Constantinem Frantzem a

Lagardem sauiym; poznání pangermanisnur, hnutí

a litcr;;tur\'. nni vedlo k oekávání této válk\-.



B\]n mi divtio. jak iná!o se panKcrinanismcin za-

bývali Aiígliaii a Francouzi; 'své krajaii>- upo-

zoroval jsem na hrozící nebezpeí lánky :i

pcdnáSikami. Cliysta! jsem se napsat pcliled paii-

ícrmaiiisniu a anaioRickýcIi linutí a smríi u jinýcli

uárud - \álka mne pedešla. Za války, nemaje

své knihcv^•v a rnlíopis, ziibavenýcli rakouskou

policií, nionl jsem jen zhruba a více z pamti na

vc upozornit.*)

-4. Pangermanism hned se samého poátku ne-

b\ i pouze theorií a politickým ideálem, nýbrž také

výrazem politického vývoje nmeckého národa.

V liS. století Nmci, jako jiní národové v Evrop,
cítili již siln národn; úsilí o sjednocení etných
nmeckých státu a státckíj bylo legitimní, stejn

jako isilí Ital a jiných národii po sjednocení.

Problém stával se tžším, když se jednalo o sjedno-

cení s ástmi národa, žijícími v nenmeckýcli
státech. Tu vznikal pedevším tžký problém po-

mru Nmecka, vedeného Pruskem, k Rakousku:

upravení tohoto pomru bylo vyžadováno staletým

vývojem, zejména od dob reformace a anti-

') V loiidýnskéin týdeiiítku > Tlic New Kuiiipe.. Oct. lyio
a násl. probral jsem c&lé pangerrnáiiské linirtí podrobnji; vše-
obecný pehled je v knize prof. Ch. Andlera »Lcs OriKÍnes du
FaiiKermanismeo (ilSiKi— 1888) a -Le PatiKernunisnie Conti-
nental souš (luillaunit; 1I.« (1888—1914). 2. vyd. 1915. Proi.

Andler správn poin historií pangernianisrnii v 18iOn) století

(Dietrich vou Hiilow, 1757—1807).



icfonnacc, kd.\ž se Prusko stalo pedstavitelem

protestantismu, Rakoiisiko katolicismu a aiiti-

reformace. Mini.o Rakousko a Uhersko jsou Nmci
ješt ve Švýcarsku; na Rusku jsou nmecké kolonie

v baltických iprovinciích z diob rytíských ád a

Hansy; emigrací vzniikaly nmecké kolonie v no-

vjší dob na ruském východ, v Polsku, ve

Spojených Státech, v Jižní Americe a v Africe. Po

sjednocení Nmecka iS7(l Hismarck zahájil ^iS84)

koloniáhii |)oIitiku, sahající do Afriky, Asie a

Australasie.

Energická industrialisace Nmecka i)o JM/ii

svazovala s Nmeckem netioliko kolonie, nýbrž

i ostatní zem; Spojené Státy, Rnsko, Anglie a

hidie. Rakousko-Uhersko, Itálie, Holandsko, Švý-

cary, ikazilie, Argentina dostaly se s Nmeckem
do intinmílip spojení obchodního — nmecká »pene-

tratioii pacif:tiue«, jak se ted íká, byla všude velmi

úinná. Nmci nalézali pro svou industrii dostatek

odbytu a dovedli si zaopatiti nutné suroviny a

polotovary cizích zemí; císa Vilém dal výraz

skutenému stavu vci. když Nmce odkazoval

na moe.
Úspšná industrialisace a svtová tržba sugge-

rovaly svtové panství á sesilovaly takto tradiní

ideu nmeckého imiperialismu ímského císaství;

poražením Napoleona 111. Prusko obnovilo stedo-

vké impérium, Raikoiiskem IcSDÍ) zrušené; Zoll-
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verciii a niiiitl h.\!.\' pecliodcni k indiistrialisaci a

k inipcrialisniii.

.lešt za válk\- jsem našel dosti politickyeli

lidí. kteí panKerniaiiisiii odbývali pokrením
ramen a úsmškem iitopism", »studentská.

professorská politika«.

Bisniarck upravil po 1866 nesnadný pomr
k Rakousku. Docílil toho, že Rakousko ipo porážce

bylo odstranno z Nmecka bez ztráty území a za

nicotný poplatek; šetil takto osobní ambice

Františka .losefa a pipoutá! si Rakousko jako

oddaného spojence. Maai, pijati na milost sc-

slabenými Habsburk\- a získáni petvoením^ Ra-

kouska v dualistické Rakousko-Uhersko, po 1867

pihiuli k Nmecku — Prusko mlo takto 50mil-

Jionovou íši ke své disposici; také Lagarde uril

pomr Rakouska k Nmecku jako kolonie Nmecka.
Nmci v Rakousku' stali se nejradikálnjšími pau-

germanisty; Bisniarck byl chytrý dost, že se jich

zíkal (»Iierbstzeitlose«), ale pangermanskou stu-

dentskou deputaci z Rakouska nabádal, aby se

uili slovanským jaz\km. chtjí-li slovanské ná-

rody opanovat.

Okkupaci Bosny h Hercegoviny odkázáno

Rakousko-Uhersko na Balkán a císa Vilém zahájil

aktivní politiku turkofilskou. pokrauje v poHtice

Bedicha Velikého; po ecku Runnuisko, Bul-

iiarsko. Albánie, ba i Ccriiá Hora zaopateny
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nwieckýnn" dyiiastieiiw a princeznami. Turecké

vojsko obdrželo pruské instruiktory a t. p. Rakousko-

Uliersko stalo se Ninecku' »m'Osteni« na Balkán a

do bližší Asie a Afriky.

Trojspolek svázal nejen Rakousko-UIiersko

s Nnieckem. nýbrž odzbrojil i italskou irredeiitu, —
l.asarde a pangerniáni drazné obhajovali Terst a

Adrii pro Nmecko. Nmetí kapitalisté zárove
velmi dovedn, bez velkých investicí, okupovali

ziiianou ást italských bank. nmetí professoi.

uitelé a massa men.šídi turistu byli v Itálii úin-

nými a;íitátory pro Nmecko. Starší v\iv an^^lický

byl do znané míry paralysován.

Tento skutený vývoj Nmecka a jeho poli-

tického vlivu v Evrop a v celém svt blížil se

ideálm pangermánského imperialismu; ustálil se

zejména pojem Centrální Evropy pod nmeckým
vedením. — Nmecko, Rakousko-Uhersko, Balkán

a Turecko. Tato Centrální Evropa, obsahující

Turecko, pirozen se pileovala k Asii a k Africe,

v níž získány znané kolonie; pangermánští

spisovatelé mluví proto o doplnní Centrální

Evropy Centrální Afrikou. Rakouský pangermán

ustálil heslový program: Berlín—Bagdad, kteréžto

heslo by se dalo docela dobe nahradit heslem:

Berlín—Kairo. Z Berlína do Bagdadu cesta vede

pes Prahu, Víde, Budapeš, Blehrad, Sofii,

Caihrad: do Kaira vede táž dráha, a kratší, pes

Masaryk- Nnvá Evropa. 3 jj



Prahu. Víde. Terst a Solu, moem k Suezskmu
kanálu, k italskému a íranouzskému pobeží

africkému.

K hlavnímu jádru Centrální Evropy pangermáni

pipojují ješt zem Skandinávské, Holandsko a

Belgii (Antverp?'!) a ^výcar},': t>to zem zdrženli-

vjší pangermáni chtli by pipojiti k Píši ve vo!né

ícmn federace, nebo i oekcnomické unie. Draznji
však pisvojují si slovanské a jiné pohraniní zem
na západ Ruska. Ruské Polsko a Ukrajinu, baltické

provincie a Litvu. Z Berlína do Bagdadu lze také

pes Varšavu, Kyjev, Odsu a Trapezunt. Pan-

germáni vzpcmíiraií starých germánsk>'ch Var-

jagú a jejich pochodu na Caihrad a odkazují na

pík!ad nmecké Hansy.

Heslov pangermáni asto mluví o morfch:

Bahickém, erném, Egejském, Cer\'eném a

o Perském zálivu; !p!án \ni-znauje se také ekami:
Rýn. I>unaj. Visla, Dnpr, a kanály spojujícími tyto

eky a umožujícími nmeckým lodím dopravu

ze Severního a Baltického moe do moe erného
a Aegejského. Za války se petásají vehni pin
potebná kanálcvá spojení a zdrazují se nkteré
lokální ambice a poteby (jako Mnichov—Bagdad,

Hamburg—Bagdad a t p.).

5. Politicky- hrot pangermánského úsilí obrací

se na tí svétcvé stranj' — na západ, na jih. na
východ: proti Francii a Anglii, proti Itálii a Balkánu.
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?roti Rusku. Proti Itálii, zejména od trojapolka.

.:?- - byl slabší, pangermárii spokojovali se

-> kem s Itálii, zabezpeuiícím Terst a Adrii:

roti Francii po pilenní AIsasko-Lotrinska také se

ilaly menší požadavky, více se obracela roz-

hoenost proti francouzské politice revanche a

hrozilo se definitivním zlomením Francie. Franci:

nnozi pangermán; pokíádali za qnantité negligeab'e

— že je již malá i-K) milion rroii 68) a že bode

relativn stále menši, že ie. jako románští národové

• bec. degenerovaná, že svoa roli již dohrála. Za
:.i ukazovali pangermáni na Belgii a Hollandsko

(kolonie \ch.-indické): novému kursu iKdíI by se

belgick>" beh kanálu, je k nmu z Nmecka blíže

než pes severní Francii a k tomu Flámové. jako

HoHatidaiié. reklamováni jakožto kmen nmecký.
O .Antverpách a jejich významu pro Nmce je celá

pangemiánská literatura.

V pt>pedi Jsktissi a plátió stálí" však Anglie a

Rusko. Indusíriálni .azpjeti. budování velik'",

lostva k opano\-áni moi, kcbniálnl r

v .Africe a naposled v Asii a .Austrálii a Zi^ r-

lán Berlin-Bagdad vedly Nmecko proti .Angl.

S Ruskem Prusko až dc Bismarcka bylo ve vý-

!i.>dnm pátelství: ale týž Bisftiarck. pipojiv

\ Njriecku Rakousko a tím Balkán, a ješt \ice

\ ilém se svou nireckon a asijskou politikou poráJ

• iiíe a více Rusku se txIcizovalL Výsledek byl. ž^



Au^ílie se (.hiliddki s Ruskem, a vznikla ty-
diílioda.

Mezi paiiKcrmáiu' vzííiki dvojí smr; jedni

proiilašovaii Rusku za ueJjezpenjšílu) nepítele

Néincii — druzí Angliany: proti Rusku vystupovali

zejména baltití Nmci, jako Soliicmann, Rolirbacli

a j., proti Anglii hrab Reventlov a pívrženci.

Hismarckovu politiku vi Rusku liájil professor

tlnetzscli a mnozí konservativci. Rolirbacli nabízel

proti Rusku ruiku Anglianmi.
Odprcové Ruska ukazuji na velikost Ruska

a jelio ohromného potu obj'vatelstva v nedaleké

budoucnosti a usuzují z tolio. že Rusko je pravým

nebezpeím Nmecka; Anglie je odlouena moem.
iiesousedí pímo s Nmeckem, v Evrop je malá.

její síla spoívá v lostvu. Nmecku protoi nemže
být nebezpena; Nmecko bude míti lostvo, elící

Anglii. Jeho armáda, doplnná armádou Rakousko-

Uherska. balkánských stát a Turecka, po pípad
i Itálie, dovede elit Rusku i Francii.

6. Vznik a vývoj války se úpln ídí pan-

germánskoui politikou. Rakcaisko-Uhersko, jakožto

nmecká avantgarda na I^alkán, vrhlo se na malé

Srbslko a provok(;valo tím Rusko; Nmecko
> niusilo« jít se svým spojencem; Turecko a Bul-

harsko se pipojily a nmeckii Centrální Evropa

byla vojensky zorganisována. Poražení Ruska a

Srbska penechávalo se Rakousku. Nmecko chtlo
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s ncjvctší rA,clil()stí porazit Francii, díve než by se

Aiijílic vojeiiskj' pipiravila. proti)" také vtrlrli iíd

i5cix;ie. Válciilio vystoupeni Anglie Nénici ne-

ekali a v tom se mýlili, jak so také mýlili v po-

siizcvání Francie - chtli být v Paíži za nkolik

málo nedl; mýlili se také ohledn vojenské síly

Ruska, v rakouské armád a jejích vdcích se také

mýlili, a neoekávali, že Amerika se pipojí ke

spojenciun. Ale pes to paii;^rmánský plán zatím

uskutenn.
Dnes nmecká Ceutrálni Evropa vypadá takto:

Nmecko má (kS milion obyvatel; k tomu disponuje

i^Jakousko-Uherskem (51). Bulharskem (5'2) a Tu-

reckem (21), — 146 milion. Už toto íslo staí, aby

Berlín moíhl elit Rusku, nejvtšímu státu Kvropy;

má sice Rusko o 30 milion obyvatel více, ale nedo-

statek železnic a silnic, ídkost obyvatelstva na

ohromném territoriu a konen zaostalost v oekono-

mickém, finanním a kulturním ohledu dává Cen-

trální Evrop rozhodnou pevah.u. Pevahu nejen

proti Rusku, nýbrž i proti Francii.

Nmecko okupovalo ješt Belgii (6'-;), se.verní

Francii (6), Srbsko (5), ernou Horu V-j); v Rusku
drží baltické proivincie, Polsko s Litvou, a Ukrajinu

— asi bO milion. Nmecko tedy disponuje 224 mi-

liony lidí. Kde nemže užít sil vojenských, vykoi-
suje síly finanní a hospodáské. Mimo to vykoi-
suje Finsko a do znané míry také Rusko.
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Rusko, strategicky seslabetio revolucí, uza-

velo zhoubný 'd neestný mír — Scliieniannuvé a

Rolirbacliov dosáhli zatím svého cíle, Reveiitlov

tini silnji doufá, že dosáhne svého cíle také. N-
mecko se svou Centrální Evropou má cd samého

poátku, války výhodu centralisace a jednotné or-

^anisacc všech sil; k tomu Nmecko strategicky a

pí:liticky (plán a cíl vojny) bylo pipraveno, kdežto

Spojenci pipraveni nebyli. nedí;vedli své roztrou-

šené sílj' spojit a nemli jasného a jednotného plánu.

Odtud poátení strategická výhoda Nmeckc-Ra-
kouska. Nmecko-Rakousko mlo a má uritý, prá-

v pangermány podrobn vypracovaný plán; od

Viléma až k dstojníkm a vojákm každý kombat-

tant smuje k témuž cíli, ví, za bojuje — taková

pLpravenost programová je velikou vojenskou si-

lou. Rozumí se, že Nmci musili mnit své strate-

gické plány a methody, je pravda, že pi vší prozí-

ravosti také mnohého nevdli, nepoznali, nedo-

vedli, pes to paiigermanism jim valn napomáhal:

proti spojencm, kteí byli jeden od druhého odlou-

eni, užívali s výhodou taktiky Horatia Cocla.

Kciithientální Rusko zatím seslabeno, — pijde na

adu námoská Anglie, — tam ukazuje smovám'
k moím, — Baltickému. ernému, Jaderskému.

Egejskému, ervenému, Perskému.

Spojenci dnes disponují: Anglie 45 miliony, Ca-
nada 7, Austrálie 7, Francie 48, Alžír 2, Itálie 36,
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dolirotnady I.-!/ miliony. Pokud bží o vojenskou

moc, nmecká Centrální tivropa je dnes silnjší než

Spojenci evropští; avšak píipojeníi Ameriky má po

eliminaci Ruska rozhodující význam vojensky

i oekoinomicky. Pangermáni nepochybují o síle a

zdatnosti Spojených Stát; elní jejich autoi zd-
razují americké nebezipeí Evrop a hledí naivním

Evropanm namluvit, že nmecká Centrální Evropa

je nutnou protiváhou Spojených Stát Severoame-

rických a vdcem Spojených Stát Evropských.

7. Právo ku své záchvatné politice pangermáni

dovozují nkolikerým zpsobem -- v podstat však

je to právo pstní.

Nmci se bojí hladu. Ukazují na r^chiý vzrst
svého obyvatelstva. Do roku 1845 Francie mla
více obyvatel než Nmecko; od té doby Nmci
rychle rostou, kdežtO' Francouzové se tém neroz-

nmožují. Tím samo sebou ostraová,no francouzské

nebezpeí, za to vzniká nebezpeí ruské: 1789 Fran-

cie byla nejlidnatjší stát (Francie 26 milion, Tu-

recko 23, Rakousko 19, Anglie 17, Prusko 6, Polsko

9, Rusko 20, v Asii 5), a to vysvtluje veliký vliv a

sílu Francie. Nmecko je dnes mnoíiem silnjší

Francie a jednotlivých západrn'ch národ, — musí

však eliti píliš nnioha neiriátelm. Kolem roku

2()()() bude obraz Evropy asi takový: Rakousko

-

Uhersko 8-4 (54 a .W). Itálie 58. Anglie 145, Francie

84. Rusko 4(111 (s Asii 50(1). Spoj. Státy 1195, N-



iiiecko l()5. Nc-!i Evropa, to/, Nmecko mohlo by se

.stát kczáckýni a proto je vlastním nebezpeím
Rusko. A prota musí Nmecko seslabit Rusko a co

možná okupovat ruskou pdu pro své rostoucí oby-

vatelstvo. Na západ Nmecko potebuje Antverp,

potebuje kraje Briey, vbec potebuje pdy. chleba,

surovin, pístav! S brutální naivností pangcr-

máni zapomínají, že také jiní národové potebují

chleba, -- »nouze nezná píkazu«, prohlašuje Beth-

maim-Hi>ll\veg pangermánskou jurisprudenci.

Stejné kvality je argument strategický: geo-

grafické položení Nmc, obklopených se tí stran

nepátelskými národy, vyžaduje rektiíikace hranic,

tedj' také zabrání nciimeckého území; na politický

a strategický význam centrálního položení, na úsilí

z centra (na rozdíl od úsilí s periferie a t. p.) upio-

zornil pangermány Ratzel. Vbec nejen geogra-

fie, nýbrž i geologie atd. rozhodují o právu: území

geologicky podobné nmeckému patí — Nimcm.
A nTiictí geografové už systemisují zvláštní vdu:
geopolitiku.

Nmci, paiigermúni dokazují, jsou nejlepšími

vojáky svta, pruský militarism je vzorný; Nmec
Je od pírody voják — vojenství a válka jsou však

Bohem ustanovený ád spoleenský, jak dokázal

Moltke. Nmcm proto právem náleží prvenství.

Darwiiuiv 'pírodní zákon o petrvání zpsobilého

opravtíuje pruský militarism; Nietzsche Nmcm
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dal jediné a lilavní pikázání — viili 1\ nioci,.vli

l\ síle, vli k vítzství!

Nmci, p.ndle pangernián mají prveiiství v in-

dustrii a technice-; vedle lispch vojenských mají

úspchy a pímo prvenství ve vd. školství, filo-

sofii, hudb a umní, — Nmci svou kulturou mají

právo, ba pímo 'plovinnost ovládat svt. Nmci jsoxi

jedním slovem Herrenvolk, jediný absolutní Herren-

volk! Nmecko, teme doslova, stane se spasitelem

Evropy a lidstva. Nmci ipangermánskýni plánem

dovršují jen svj historický vývoj: Prusko roku

1871, sjednotivši Nmce, pokrauje v budování n-
meckého impéria stedovku; již íše Karla Veli-

kého, pokraování ímského impéria, vytvoila po-

litický pojem Centrální E-vropy — prusko-nmeký
imperialism a militarism je dovršením svtové ím-
ské ideje, Berlín je tvrtým ímem, po ím, B\-

zanci, Moskv . .

.

Pangermáni. jak vidno, ví v hmotu a sílu.

v techniku; ne Herder a Schiller, ani Kant, nýbrž

Hegel, Feuerbach, Biichner (»Kraft und Stoff«),

Sclioppenhauer, liartmann a Nietzsohe stali se vdci
popruštlých Nmc. Tento materialism docela do-

be se spojuje s nacionální a rasovou mystikou, kte-

rou pangermáni erpají z Francouze Qobineau,

z Ni^etzsche, Schoppenhauera, Hartmanna a j.; La-

garde Nmcm pedpisuje i své zvláštní, vyšší ná-

boženství a Vi'.ém ví ve své a svého dda mesi-
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iišství zakladatel iiriiskélio císaství, loutka Hi-

smarckova, je Viléniovi poslancem bo/.iiii. ['aiiger-

iiiáiiští materialisté pijímají toto sacrilegium docela

spokojen, nerozilují se -jím ani marxistití inateri-

alisté pana Scheidemanna ...

l^aiiKermáni vdom udržují a šíí nepátelství

a nenávist k sousedním národm, zejména k Slova-

nm; obzvlášt Cechové, pro své zvláštní posta-

vení svtové, jsou Nmcm trnem v oku. V panger-

mánské literatue hrozí se Cechm, stejn Polákm,
vyhubením a násilnou germanisací. Je znám projev

MommsemVv, že Nmci mají Cechm perážet tvrdé

lebky, Lagarde a jiní vdcové pangcrmanisnni nihi-

ví stejn brutáln. Pangermáni pevrátili historii a

sociologii v zoologii a mechaniku — je to v sou-

hlase se zastrašovací taktikou, praktikovanou v této

válce.

:?.

l'lán Spojenc: Demokratická organisace Evropy

a lidstva. — Demokracie proti tlieokracii.

Ma. Spojenci, nepipraveni na rakousko-n-
mecký iltok, byli v defensiv, jak vojensky, tak po-

liticky; trvalo delší dobu nežli se sjednotili na spo-

leném programu. S poátku jednotliví státníci a

vlády prohlašovali své názory a plány; pirozen
kladli draz na tn. že b>li napadeni, odsuzovali pru-
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ský iiiilitarism. hájili zásady dcniokratici\é a žádali

svobodu pro všechny iiárod> , vchk i inal. a slilio-

\'ali rcorganisaci KvrnpN.

.il. ijiia l'Mti císa Vilém napsal list, v néiiiž

svým zpsobem v dve v svého Boha si cd Betii-

mann-Iioriwega vyžaduje uávrli miravých podmí-

nek; nmecký kanclé 12. prosince 1916 podal ame-

rickému chargé affaires v Berlín nmecký návrh,

oznamující, že centrální mocnosti jsou ochotny vejít

v mírové jednání. Návrh neobsahuje žádného uri-

tjšího plánu, je to více rozkaz zpupného vítze, .".ež

opravdový návrh na mír.

Na to v.\-stoupil president Wilson. Jak známo,

nabídl své prostedkování hned 3. srpna 191-1. ale

nebylo pijato; po návrhu Bethmann-Hollw egov
obrátil se Wilson (20. prosince 1916) na anglickou

vládu, jak výslovn praví, spontami, nikoli na pod-

nt nmecký. 2ádá, aby všichni bojující národové

podali své mírové návrhy konkrétnji, všeobecná

pravidla nestaí; sám zdrazfíuje právo menších a

slabších národ (peoples) a malých stát.

Spojenci odpovdli (30. prosince 1916) na notu

nmeckóho kanclée a odmítli ji právem; dne Hi.

ledna 1917 odpovdli presidentu Wilsonovi.

Spojenci v této odpovdi zásadn proti pru-

skému militarisrnu hájí Evropy ve jménu humanity

a civilisace, zdrazují právo malých národu na se-
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Iiciircní, jak to již íve uinili auRlití a francouzští

ministi a politikové.

.Idnotliv politické požadavkx' jsou: IJcljíic.

Srbsko a erná Hora niiisi být Nénici rcstaiirován\

,

okupovaná lízerní Francie, Ruska -a Runiiniska

musí být vyklizena a dána spravedlivá náhrada.

Úzenti a provincie, v minulosti odaté spojencinii

násilím a proti vfili obyvatelstva, mají být vrácena;

to se musí v prvé ad vykládat jako ešení otázky

alsasko-lotrinské, ale platí také pro IMiiy

v Šlesviku.

Na východe bude sjednocena a osvobozena

Polska. Také nárqdnosti Rakousko-Uherska musí

být osvobozeny od cizí nadvlády: Italové, Rumuni,

.lihoslované, Ceclvoslováci, Poláci, Rusíni. Tu-

recké panství v Evrop pestane, nebof je cizí zá-

padní civilisaci; národy, podinné krvavému ty-

ranství Turk, budou osvobozeny.

Spojenci takto usilují o reorganisaci východní

Kvropy a Evropy vbec; národnosti musí být re-

spektovány a svoboda oekonomického vývoje pln
zabezpeena všem národm, veliikým i malým. Mezi-

národní imluvy budou garantovat suchozemské a

pímoské hranice proti nespravedlivým útokm.
Spojenci pijímají v zásad utvoení ligy národ.

8b. — Brzy po obdržení spojenecké noty pre-

sident Wilson ve jménu amerického lidu vyhlásil

(dne 5. dubna 1917) Nmecku válku. Od té dob.\-,

44



jak se vyslovil, a již ped tím foriiiiiloval všeobecné

p()cliníiik>' Hiírti.

1'resideiit Wilsoii velmi iiinii interpretuje ve-

di.iici zásady americké demokracie: Zásadj'. v nicliž

Amerika byla v\cli()vána (Inauguralni e 5. bezna
1917) jsou zásad\- osvobozenéiio lovenstva;
lilavjíí zásada míru je skutená rovnost národ (na-

tions) a že vlády mají všecku svou oprávnnou moc
od soulilasu ovládaných, anebo, jak to fornuilujc

\ poslání Rusku (9. ervna 1917) žádný národ (pco-

|)le) nesmí být donucen pod suverenitu, pod kterí)U

si žít nepeje.

V podstat Wilson opisuje jen znamenitou e
Lincolna na Národním Hftoitcv 1863, 19. listopadu:

Že tito mrtví nezemeli nadarmo a že národ s po-

mocí boží znova se narodí k svobod, a že vláda

z lidu. lidem a pro lid nezmizí se svta. « A Lincoln

i Wilson v podstat opakují jen zásady americké

Deklarace Nezávislosti (4. ervence 1776).

Podrobnji Wilson formuloval podniínk>' nn'ru

\- kongresse 8. ledna 1918 — rok po not Spojenc;
návrh cbsahuje 14 požadavk.

1. Mírové vyjednávání musí se díti oteven,
bez tajných mezinárodních úmluv; diplomacie musí

jednat veejn.

2. Naprostá svoboda |}lavb\ na moi vn teri-

toriálního obvodu.
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.i Odstranáií pokud iiinžiio všech liuspiJá-

skýcli pehrad.

4. Všeobecné odzbrojení..

5. Uspoádání a rozdlení kolonií; musí být brán

stejný ohled na zájmy obyvatel, jako na zájmy stát,

které si na kolonie osobují právo.

(). Evakuace všeho ruskélK) území; Rusk;)

samo si upraví své politické zízení a obdrží k to-

mu, pokud teba, všelikou ponu;c. ^Zpsob, jakým

bratrské iiárod.\- budou zacházeti s Ruskem, bude

rozhodující zkouškou dobré vnle.«

7. Relgic musí být vyprázdnna a restaurována.

M. Francouzské území musí být vyklizeno a re-

staurováno, a bezpráví, spáchané na Francii 1M71

Pruskem v otázce alsasko-iotriiiské nuisí bý^t na-

praveno.

9. Italské iiranice butež upraveny podle jasn
známých národnostních liranic.

10. Národm (peoples) Rakouskn-Uherska. je-

jichž místo mezi národy (naticns) si pejeme vidt
zabezpeené a zajištné, musí být dána nejsvobod-

njší možnost autononmího vývoje.

11. Rumunsko, Srbsko a erná Hora musí být

vyklizeny a okupovaná území restaurována; Srbsko

nulsí mít svobodný a zajištný pístup k moi. Vzá-

jemné vztahy balkánských stát mají být upraveny

ve shod s historicky danými politickými a národ-

nostními zásadami; politická a hospodáská nezá-



vislost a územní integrita balkánskýcli stáiii Ini-

(Již zabezpeena mezinárodními úmluvami.

12. Turecku budiž zaruena integrita území; ale

ostatním národm {nationalities) pod tureckou vlá-

dou budiž zajištna bezpenost života a autonomní

vývoj bez jakéhokoli vnjšího zasahování. Darda-

nc!\' mají trva!e být oteveny lodím a obchodu

všech národfi za mezinárodnícli záruk.

i.I Budiž zízen polský stát, obsahující území,

obydlená nesporn polskýrTi obj'vatelstvcm; svo-

boný a jistý pístup k moi bu zabezpeen, poli-

tická a hospodáská nezávi,slost a integrita území

budiž mezinárodn zaruena.

14. Budiž zízen všeobecný svaz národ, za-

bezpeující hmotnou a politickou nezávislost a

územní integritu stejnou mírou velkých i malýcli

stát.

President Wilson ve všeobecných zásadách je

úpln síliodný s notou Spojenc; v podrobnostech

jsou rozdíly, zejméira v názoru na Rakousko-

Uhersko, na Balkán a Turecko; zde president

Wilson je mnohem konservativnjší než Spojenci.

Avšak piblížil se jim v nkterých pozdjších pro-

jevech. V eí 'ke Kongressu 11. února 19KS zdraznil

zásadu, že územní zmii\- musí být uinny jen

v záímu obyvatel, nikoli nepátelských stát; a

všem jasn v.\mezenýni (w ell-defined) národ-

nostním tužbám má být poskytmto nejvtší uspo-
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kojeni, poklid by nezavedly nové a neprodloužily

staré prvky boj a protiv, 'olirožujícicli mír Kvropy
a lidstva.

1'resideiit Wilson (-4. prosince 1'>I7 v ei ke

Koiigressu) pipustil, že Amerika neclitóla seslabit

(imipair) a pedlávat (rcarrar.jíe) rakousko-ulier-

skou íši. ale vláda i'ist.\- sekretáe Lansinga prohlá-

sila zájem o národnostní tužby Ceclioslovák a .íi-

hoslovan. a pozdji doplnila neuritý text proti ra-

kouským a nmeckým výkladm v uritjší smysl,

že tím mínna je samostatnost tchto národ.*)

Preí-ident Wilson je si vdom, že integrfta

Rakousko-Uherska znamená vítzství nmecké. Už
proto, že by ta integrita znemožnila vlastní italský

a polský program presidentv; a president Wilson

sám velmi dobe prohlédl, že Nmecko, kontrolujíc

Rakousko-Uhersko a tím Balkán a Turecko, usku-

') Prohlášení Lansitníovn ze dne 29. kvtna l^is zní:

•Státní sekretá chce prohlásit, že vláda Spojených Státu s ve-
likým zájmem sled(.vala koniíres utlaených národnosti n-
koiisko-iiherských. konaný v im v dubnu, a že národnostní
aspirace echoslováku a Jihoslovanu po svobod se teši oprav-
dové sympaihii této viády.o

Lansingovo prohlášení ze dne 28. ervna 1918: »Kdy'/
vláda Spojených Státfi (29. kvtna) vydala své prohlášení ve
piín národnostních aspirací echoslovák a Jihoslovanu.
hledli úedníci a pívrženci Nmecka a R.ikouska zkiviti a
zkomoliti jeho zejtiiý výklad. ,Aby nebylo nedorozumni ve pi-
ín významu tohoto prohlášení, státní sekretá dnes pipojil

oznámení, že vláda Spojených Stát stoji na stanovisku
úplného osvobozeni všecli vtvi slovamskélio plenieive zpod n"
niecké a rakouské naclvlády.«
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tení pangermánský plán Berlín—Bagdad, ímž celý

svt bude znepokojen a mír znemožnn. *) 2e Ra-

knusko-Uhersko je pouhým vasalem Berlína, presi-

dent Wilson objasnil v téže ei. ve které mluvil

o jeho integrit; myslil-li president Wilson, že Ra-

kíuisko se pokusí to vasalstv se sebe setást, tož se

té myšlenky vzdal - Rakousko to vasalství pi-

jímá stále více.

President Wilson neváhal zmnit svých trnáct

mírových bodfi. Vláda Spojených Stát, následujíc

Francii, Itálii a Velkou Britanii uznala echoslováky
za národ belligerentní. a eskoslovenskou Národní

l^adu za » vládu d e f a c t o<, nadanou nejvyšší auto-

ritou ve vojenských a politických záležitostech, tý-

kajících se echoslováka; a ve své odpovdi Ra-

kousku-Uhersku president Wilson sáiri zdfirazuje

tuto zmnu svých trnácti podmínek, když radí vlá-

*) »FolilédTife na mapu Kvropy i^ní. Nfemeoko nám opét

vnucuje iednání o mír. A o em mluví? Mluví o Belgii, mluví
o severní Francii, mluví o Alsasku-Lotrinsku. To jsou ovšem
svrchnvan zajímavé vci pro nás i pro n, — ale otií zamlují,
o se vlastn jedná. Vezmte mapu a pohlédnte na ni. N-
mecko má naprostou kontrolu Rakouska-Uherstoa, ástenou
kontrolu Balkánských stát, kontrolu Turecka, kontrolu Malé
.\sie. Vidl jsem onehdy mapu, na níž celá ta vc byla vy-
ti.štna v patiné erni a er ta se prostírala po celé délce

od Hamburku k Bagdadu - velká hmota nmecké moci,

položená v srdce svta. Mže-li Nmecko to udržet, bude jeho

moc rušit klid svta, pokud to bude držet." President Wilson
v adresse ke Kongressu Federace Práce \- Buffalo. 12. listopadu

1917.
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d rakousko-ulicrské, aby vyjednávala s echoslo-

váky a .lihoslovany. V dopise, který .opovídal na

pímou otázku, president Wilson vysvtlil, že jeho

tetí bod neznamená volný obchod — není pochyby,

že jeho trnácte bod vyjaduje pouze všeobecné

zásady tím, že pipouští konkrétnjší a konené

definice a zmny, stejn jako budou zmnny a de-

finovány podmínkA' Spojenc na rozhodující mírové

konferenci.

9. Spojenci a president Wilson nepodávají poli-

tický plán do všech podrobností vypracovaný. T-
žišt jejich návrh leží v rozhodném prohlášení po-

litického programu demokratického.

Mezi politikou Spojenc a Centrálních mocností

je rozdíl zásadní.

Spojenci jsou státy demokratické a republi-

kánské, odvozující právo vlády z vle lidu, jsou

státy vzniklé z revoluce; Francie, zem Velké Re-

voluce a prohlášení práv lovckých; Anglie, vzor

parlamentárního režimu a králství, podízeným
vlád vtšiny, Itálie pratipapežská, bojující za sjed-

nocení národa, pijala také zásady parlamenta-

lismu; staré Rusko nehodilo se do tohoto spolku,

ale Rusko svrhlo cara a usiluje o republiku dokonce

již sociální; Spoj. Státy, prvá veliká demokracie a

republika, která organisovala politickou svobodu na

základ svobodj' církevní a náboženské, vzor revo-

luní Francii a evropské demokracii vbec.



Ke Spojencm se piniiykají jiné republikánské a

demokratické státy. Stát\' neutrální vtšinou jsou

iia stran Spojenc; v Norsku, Oánsku — i ve Švéd-

sku, ve Švýcarsku a j. znaná ást demokracie

pijim;! jejich zásady.

Naproti tomu centrální Kvropa jsou státy mon-
archistické a militaristické; nionarcliisiii teivto je

v podstat stedovký, theokratický, Prusko-N-
mecko se svou ideou pruského králství z boží mi-

losti obnovilo stedovké císaství; Rakusko-Uher-

sko, stát docela umlý, držený dynastií a armádou,

protidemokratický, protinárodní. klerikální, jesuit-

ský, stejn jako Prusko drží ideu stedovkého im-

péria. Oba stá^y proti vli lidu staví fikci božské

vle a vydávají se za její hlasatele. Turecko, theo-

kracie mohamedánská stejn je protinárodní, proti-

demokratická, stedovká a k tomu nekultnrní a

barbarská; Bulharsko, vedené rakousko-nmeckýni

parvenuem, jemuž každý prostedek je dobrý, hodí

se dobe do spolku lioihenzoller a Habsburk.
ímský pontifex, už dávno vedený jesuitismem,

pracuje pro Rakousko a Prusko: Rakousko je po-

slední veliký katolický stát, a Vilémovo luteránské

Nmecko, aby si udrželo Rakousko, obtuje ímu
a svému katolickému centru své protestantské vd-
covství, .lesuitism, maohiavellism je politika a di-

plomacie íma, Pruska i Rakouska. Centrální moci



spojily se netoliko zempisnou polulinu zemí, nýbrž

vnitní duchovní píbuzností.

Proti sob stojí v svtovém boji mocnosti ste-

dovkého theokratického monarchismu, absolu-

tismu nedemokratického a nenárodního a státy kon-

stituní, demokratické, republikánské, uznávající

právo všech národ, nejen velikých, nýbrž i ma-

lých, na státní samostatnost. Proti sob stojí, jak

ekl císa Vilém, idea pruská a americká; je to boj

svtla a tmy, práva a násilí, stedovku a pokroku,

minulosti a budoucnosti: nmecký císa s panger-

mány prohlašuje, že moc tvoií právo — Ame-

rika s Lincolnem ví, že právo tvoí moc. Ame-

rika vstoupila do války s demokratickým ideálem

bojovat ne pro výboj, nýbrž pro princip.

4.

Nmecký .. Drang nach Osten " , Prusko a Rakousk o.

— Pangermanism a Východní otázka. — Pan-

germanism s hlediska svtového.

10. Nmecko ve svých zaátcích (za Karla Ve-

likého) bylo nmeckým jen po Labe a Saalu; ostatní

východní ást, pvodn slovanská, byla postupem

vk germanisována a kolonisována násilím. Treit-

schke uruje smysl nmecké historie jakožto kolo-

nisaní.
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Císaství organisovalo na okrajinách íše t. zv.

tnarlky; na výcliod a na jiliovýchod takovými

periferními markami byly Braniborsko a Rakousko,

toto na jihu, ono na. severu.

Braniborsko bylo sloueno s Pruskem a Prusko

germanisováno církevními rytískými ády; pijalo

pozdji reformaci a stalo se vdcem Nmecka, proti

Rakousku.

Rakousko svým jménem znamená .>Východní

íši«; Habsburkové dlouho drželi nmecké císaství

a užívali íše pro své rodinné cíle. Stedovké cí-

saství se ve své idei opíralo o universální církev.

ímské impérium pemnno v theokratický kato-

licism a Habsburkové, zejména po spojení se Špa-

nlskem, sloužili církvi; zem inkvisice a zem ná-

silné protireformace tvoily celek, v nmž slunko

nezapadalo.

Rakousko, když se 1526 spojilo s nennieckyhiii

Cechy a Uhrami v unii. seslabilo svou posici v íši;

Prusko, národn jednolitjší, sílilo a zjevn se do-

máhalo prvenství v Nmecku proti Rakousku. Re-

formací byl rozdíl a antagonism sesílen, — Prusko

se stalo vdcem nmeckého protestantismu, Ra-

kousko nmeckého katolicismu. Pes tyto rozdíly

oba soupeové mli mnoiio spoleného: pvod —
oba mli týž plvod z církve a oba mli týž poli-

tický cíl, germanisovat východ; Rakousko a Pru-



sko, Hcliciizuileijv a Habsburkovo, representuji

zvláštní rozdlení politické práce.

Proto se pes všecek antagorlisni soupeové ko-

iieMi dohodli. Rak.)usk<; \- touze, napodobit Napo-

leona a sjednotit iiioiiarcliii násilnou soustavou cen-

tralisaní, vzdalo se vdcov.ství v Nmeckém císa-

ství r. 1806. Když Pru.siko moci zbran r. 1866 vy-

pudilo svého soupee z Bundu, nahrazujícího Ra-

kousku dívjší císaství, mohlo bez jakéhokoli ra-

kouského protestu r. 1871 císaství obnovit. Bi-

smarck to zesnoval tak. že František .losef resiguo-

van snášel porážku u Hradce Králové a posunul

hranice své íše iia Balkán. Bismarck by snad za

celý Balkán nebyl dal kosti jediného pomoanskélm
ííranátníka, ale Vilém tuto politiku korrigoval. a Ra-

kousko se stalo Prusku mostem do Asie a Afrik.

\

svou balkánskou a iaderskou oblastí.*)

) Niiifcký luizcv .t>raiiK luicii Osten mcmí zfiiiOpisii

zcela pesný; tento tlak ve skutenosti sninje na jihovýchod
nebo na východ a jih. Pi ixidrohnišim studiu niusili bychom
iiLMTiecký tlak na východ srovn.vat s potlolinýnii pohyby ji-

ných národ: s irancouzskýni ilaketn do Nmecka, s italským
na Balkán, se švédským do Finska a se\erniho Nmecka, s pol-

ským do Ruska, s eským do Halie atd. Bezpochyby tu jde

o historický jev obecnjší povahy. Tento tlak na východ musili

bychom zajisté laké srovnat s dívjším sthováním národu
z východu na záwul na poátku stedovku: ;i konen moderní
vysthovalectví a osídlování americké pevnin.v. Afriky a Au-
strálie musilo b.\ býti pedmtem dnkhulného -studia sthováni
a usazováni národu.
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11. v historické iierspektiv mže se na ii-

iiiecký »r)ran^ nach Osteii>< iilet jako na pokus

ešit starou výcliodiií otázku. Po í^ecích v Evrop.

Asii a Africe, po Rínui. pn íši Byzantské, po Fran-

cicii a iimecko-íiiiskéni císaství, po kížových

výpravách a po Benátkách obnovilo Prusko impé-

rium a šlo dále za úkolem, spojit Evropu s Asií a

Afrikou, a zorganísovat starý svt pod jedinou

vládou.

Svtové pomry jsou dnes ovšem jiné nezbyly

ve starovku a ve stedovku; Asie íve byla

Evrop to, co dnes zoveme Blízký Východ. Dálný

Východ nebyl v nijakém spojení s Blízkým Výcho-

dem, který byl rasov píbuzný s Evropou. Tu-

recké a mongolské vpády rušily vývoj Asie. ale ne-

byly s to. zmnit daných rasových píbuzností a

spojení s Evropou: Indie, mlhavý sen Alexandra

Velikého, byla pipojena k Anglii a z ásti k Francii,

jako se stala i Austrálie ásií britského imiperia.

Persie a Malá Asie znovu nabývají své svobody,

jak Turecké císaství krok za krokem ztrácí moc a

životnost; Anglie, Francie a Rusko staly se skute-

nými vládci Asie. Afrika, ode dávna v tsném spo-

jení s Asii také se stala ástí Francie a Velké Bri-

tanie.

Nmecký plán "Berlín—Bagdad« je tedy poku-

sem vytlait ti jiné národy z Asie.
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Ale situace v Asii byln pozmnna vývojem

Japonska a Cíny; k evpopské Asii pistoupila Asie

mongolská — a oba tyto civilisované národy vý-

chodní spojily se € asijskými národy evropskými.

V iéže dob na západ vzrostla velká republika

americká a Kanada se stává diíležitým státem:

Nový svt vznikl na americké pevnin. Proto my-
šlenka Pruského císaství tiení v souladu s dnešními

pomry, je zastaralá a pekonaná. Stedovké cí-

saství bylo velkým pokusem, sjednotit všecko zná-

mé lidstvo v theokracii; Všenmci se sice honosí, že

navazují na stedovkou myšlenku, ale jejich cíle

jsou užší. protože jsou nmecko-nacionální a po

výtce iiospodáské — hospodáské v ryze materia-

listickém smysle. Pi vší své velikosti myšlenka

všenmeckého svtového panství je úzká. malá, pru-

ská dynastická autokracie a militarism pohltily ste-

dovkou myšlenku duchového katolicismu.

Nkteí Všenmci zaínají chápat rozdíl mezi

nmeckou Stední Evropou a svtovou organisaci.

jak ji pojímají Spojenci a Amerika. Velebí nmeckou
Stední Evropu, rozkládající se do Asie a Afriky,

jako spásu proti hrozící amerikanisaci. Nemohou
pochopit, že amerikanisacc není pouze vnjší, me-

chanická, ale niterná, duchová — víra v politické

zásady Prohlášeni Nezávislosti, víra v principy

svobody a rovnosti, v principy humanitní, ve sjed-

nocenou (irganisaci všelio lovenstva, nikoli

5f)



pouze v jednotu ástí Starého Svta, vykoisfo-

vanou Nmeckem pod rouškou kultury. A president

Wilson, hlásající americké zásady, není jen oby-

ejným presidentem, voleným každá tyi léta

jemu jako odborníku ve vdách politických a v hi-

storii dostalo se velkého historického úkolu, form;:-

lovat politické zásady Nového Svta, kterými bude

rozešena netoliko stará otázka Východní, nýbrž

všecky politické problémy. Nejedná se už o to, jak

organisoval Starý Svt — dnes se jedná o to. jak

organisovat Svt Starý a Nový. celé lidstvo.

Nmecký »Drang nach Osten" a pásmo malých

národ.

12. -- Politicky a ethnograficky je Evropa orga-

nisována podivným zplsobem. Pro celý vývoj

Evropy a pro pochopení této války je velmi ditležito

uvdomit si význam zvláštního pásma menších a

malých národ, rozprostírajících se mezi Západem

a Východem, uritji mezi Nmci a Rusy. Od se-

veru, od Laiponska na jih do ecka sousedí jeden

s druhým, ada menších a malých uárodii: Laponci,

Finové, ií^védové, Norové s Dány, Estonci, Lotyši,

Litevci, Poláci, I-užiané, echové se Slováky, Ma-

ai. Jilioslované (Srbocliovati a Slovinci), Rimunii,

Albánci, Bulhai, Turci, Rekové. (Tento poet se



zvtší, budou-li se |X)ítat na i>. Kašiibov, Ukra-

jinci a j. za národ zvláštní.)

Na západ od tohoto pásma jschi národové vtší

(Nmci, Francouzové, Italové. Angliané, špaii-

lové); malých je málo (Holanané, Portugalci), ale

nkolik zlomk a ostatk národ kdysi vtších (Ba-

skové. Brctonci. Irové. Skotové. Welšové. Islan-

dané). Na východ (v Rusku) je mnoho malých ná-

rod; mimo uvedené národy na západních okraji-

nácli. jsou etní malí národové na Kavkaze a na

okrajinách k Asii a severu. Sted Ruska je zalidnn

jedním a to nejvtším národem.

Nápor Nmc na východ a jih obrací se proti

tomuto pásmu malých národ. Prusko má z nho
ásti a Prusové sami pvodn byli nenmecký ná-

rod toho pásma. Rakousko-Uhersko je složeno

z osmi národ tohoto pásma a tlaí se v nm dále

na jih. jak Prusko se v nm tlaí, a to práv v této

válce, na východ a na jih.

Vtšina válek posledních století odehrála se

v tomto pásmu anebo má v nm svj pvod; toto

pásmo, do nhož se ze západu tlaili Nmci, z vý-

chodu Rusové a Turci, bylo a je pásmem politického

nebezpeí, nebezpeí pro mír Evropy. — národové

velicí ohrožují tyto národy malé. bránicí svou

samostatnost.

Nápor Nmc na západ byl itinohem slabší.

Národové na západ od Nmc byli chránni i svou



poetností, zemépisiioii polohou a kulturou. Francie

až do roku 1845 byla lidnatjší než Nmecko a,byla

vbec politicky silnjší; také Italové odolali

Nmciim. Do Anglie mli Nmci daleko a pes jiné

národy; španlsko a nynjší Belgie spojeiu' b>iy

s Rakouskem jen doasn.
F^ohled na ethnografickou mapu Evropy uka-

zuje tuto situaci: ethnografické hranice mezi

Nmci. Francouzy a Italy jsou ostré a urité, kdežto

na východ jsou ethnografické hranice neurité a

spletité. — národnosti jsou promíšeny; nmecký
nápor na východ je vyznaen mnoha nmeckými
koloniemi, vraženými jako tvrze do cizího území.

Západ je nejen ethnograficky, nýbrž i politick\

rozdílný od východu. Na západ jsou vtší národy

a vtší státy (malé jsou jen Holandsko. Belgie.

Portugalsko); na východ jsou malé státy, tvoené
z ástí malých narodil (Rumunsko, Srbsko, erná
Hora. Bulharsko. ecko) a vedle nich je Rakousko-

Uhersko a Turecko, utvoené z mnohých malých

národ a kdysi nezávislých stáit. Rusko obsahuje

veliký poet takových malých národ a bývalých

nezávislých stát, ale na rozdíl od Rakousko-

Uherska a Turecka má velikou pevahu t. zv. ná-

roda pamijícílw).
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n.

NÁRODNOSTNÍ PRINCIP.





b.

Národnostní cit a idea.

13a. — Požadavek Spojenc, aby malé ná-

rodnosti byly respektovány stejn jako veliké,

vyplývá z uznání národnostnílio principu. Pro po-

chopeni války a uzavení správného míru je velmi

dležito, aby princip nárudnostní náležité byl

objasnn.

Národnostní princip uplatuje se v Evrop
energitji od XVllI. století, a sice netoliko politicky

a sociáln, nýbrž i filosoficky, v literatue, v umní
a v celém život. Od XVllI. století (2. polovice) lze

pozorovat, jaik v Itálii a v Nmecku se sílí touha

a úsilí o sjednocení národ, rozdlených ve stedo-

vku na etné státy. O sjednocení a osvobození

usilují zárove porobení národové; na Balkán,
proti Turecku, povstávají Srbové. Rekové, Bul-

hai. Albánci. Totéž se vidí v Rakousku a Rusku:

od francouzské revoluce poínajíc, historikové za-

znamenávají národní probuzení a renaissanci ech
a Slovák, Madar, .lihoslovan a vbec všech ná-

rod v Rakousku, v Rusku a jinde. Nmc a Ital
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nevyjímajíc. Tento process národní individualisace

je tak mocný, že vznikají pokusy o osamn.statnní

sloveniny, maloništiny. provengalštiny a j. dia-

lekt a jaz\k, posud literárn nepstných (irštiny

a pod.). Vzniká otázka íláimská. norská, irská a i.

filosoficky národnostní cit, idea zdomácíiuje

v cetó literatue; v XVlIl. století na píklad poíná

se studium národních písní, a mužové, jako Herder

a jiní, usilují o to, postilinout v národních písnícli

národnost, ducha národa, jak se objejné íká.

V t dohé vzniká také sesílené studium jazyk a

jejich srovnávání; vznikají vdecké obory germa-

nistiky, slavistiky, romantis'tiky. Zárove se všude

pstuje velmi pilin historie a všecky spoleenské

vdy, a to s vyslovenýiti cílem pochopit filosoficky

podstatu vlastního a cizích národ ve všech pro-

jevech duchovního života a porozumt vývoji

vlastního národa a lovenstva. (Na p. tak zv.

Iiistorická škola právnická Savigny. oekono-

mioká v. List, -a j.) U všech národ pstuje se

vdom filosofie národní — pangermáni, jak uká-

záno, jsou politickou f)rganisací a filosofickou syn-

thesí toli!) ruchu v Nmecku. Vedle nich jsou

v Rusku slavjanofilové. v Cechách a u .lihoslovan

humanisté, v Polsku messianisté. ve rancii. Itálii,

Skandinávii všude pod rznou formou vidíme

stejné úsilí, ž^e se v djinách filosofie posud k této

stránce nepihlíželo, je jen dkazem, jak jedno-
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straiiiKui. izkoii a iier.olitickou je školská filosofie,

tento sciiolastický ostrov v rozboiienéni politickém

a sociáliiíni moi nové doby.

Národnost je princip nový, moderní. Ve stedo-

vku fívropa byla orsíanisována církví, císastvím

a stát.\': org'aiiisacc spt)lenosti byla theokratická

a je do znané mírj' posud. V dob staré národ-

nostního principu také nebylo; jednotlití národové

sice stáli proti sob, ale jako cizí proti cizímu; v ná-

rodech samých každá ást stála vedle a proti sob.

Jen obas projevovalo se vdomí národnosti (na

p. u Rekii v dob Alexandrov), ale uvdomlého
principu národnostního nebj-lo. Odtud ve stedo-

vku a do XVIll. st. ten politický kaleidoskop

evropské map^-.

Reformací a renaissanci poíná uvédomování

i:árodnostní. Národní jazyky stávají se jazyky

bohoslužebnými, peklad bible stejn posvcuje

jazyk lidu proti aristokratické církevní latin,

etin a tr d. Vzniká národní nelatinská literatura

ve filosoíii, vd a v krásné liiteratue; literatura

stává se kulturní mocí. Politicky sílí se demokracie

a s ní jazyky lidu se uplatují v parlamentech a

v administraci; latina a frantina ztrácejí své poli-

tické privilegium.

Filosofie XVlIl. vku hlásá princip a ideál

humanitní a francouzská revoluce prohlašuje práva

lovka; ilerder, -^veleknz isitého lovenství*,
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proiilašujc národy za pirozené orgány lov-
enstva, odmítaje zárove státy jako orgány

»imiló«. Evropa organisuje se politicky stále více

podle národnostního principu.

13b. - Národnost projevuje se prakticky

jazykem, jazykem ovšem mluveným (jazyk ma-
teský); statistika národ podává se podle jazyk,

grammatikové vyšetují, do jaké míry se liší

dialekty od skutených jazyk. Není na pf. sporu

a nemže být, že nmina a frantina, že ruština

a nmina jsou samostaitnými. rznými jazyky;

ale je spor, je-li provenQalština jazykem nebo

dialektem, je-li maloruština (ukrajinština) samo-

statným jazykem, a tudíž Maiorusové (Ukrajinci)

zvláštním národem a t. d.

f")Iežitosit jazyka v urování národnosti je

pochopitelná; jazyk slouží jako výrazový pro-

stedek citm a myšteni lovka; le style c'est

1'homme — platí i zde. A jazyk má ohromnou d-
ležitost sociální — umožuje styk lidí. Národnost,

národní duch projevuje se proto v celé litcratufe;

o krásné literatue se to všeobecn uznává — velicí

básníci pokládají se za nejvýraznjší representanty

.svých národ. Ale i vdy a filosofie mají svj ráz

národní dokonce i mathcmatika, vda tak ab-

straktní, liší se podle národ. Vdy a filosofie liší se

podle národ i obsaliem (to, co rzné národy zajímá

a více zajímá) i metliodon. Stejn uznává se vý-
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tvarné umní za projev národnosti; avšak totéž lze

íci o náboženství, mravecli a právu a o práci

(práce a liospodaení je podle národ rzné —
rztiost národní stravy, kuchyn, obydlí atd.). a

o státu a poli'tice. Slovanskými se na p. prohlašuje

pravoslaví, katolicism se pokládá za románský,

protestantism za germánský; uruje se rozdíl mezi

právem mským a germánským a slovanským,

ukazuje se na rozdíl státu pruského od anglického

a ruského atd. Všecky tyto problémy vyžaduji

pelivého vyšetení; musíme se varovat ukva-

pených generalisací: na p. západní Slované jsou

katolití, ale Cechové provedli první reformaci

v této skizze má být na boha'tý obsah vdecké ná-

rodnostní filosofie jen upozornno.

Národnostní principi jeví se jako zvláštní a velmi

silný cit. jako láska k ma-teštin a celému bytu

lidí, mluvících stejným nebo velmi píbuzným
jazykem, a k pd, na níž tito Ud bydlí; a není to

pouze láska, vznikající z pirozeného zvyku (srv.

nostalgii), nýbrž je to láska více mén uvdomlá,
také idea — národové mají svj kulturní a politický

program, vypracovaný spolenou historií a na-

vzájeni spravující tuto historii: je to moderní

vlastenectví (patriotisni) v tomto širokém a kom-
plikovaném smyslu, tedy nejen loyálnost pO' starém

zpsobu k dynastii a panujícím tídám. Tedy
opravdový národnostní princip, národnostin' idea a
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ideál, jak se obvOL-jiiO nkávi. nctoliki; nárrdiiostiií

cit a pud.

Otázka, jak ruziií iiárctlové vznikají, jak se vy-

víjejí a jak se národov individiialisují. je dost

sporná. Obyejné si lidé pedstavují, že jisté ásti

lidstva -" práv nár(;d;)vé niaji zvláštní spolené

fysické a duchovní vlastnosti; je názor, že lidstvo

se dlí na plemena (indoevropské. mongolské atd )

a plemena na národy, tyto pak na kmeny a ješt

menší pod rozdlení. S poátku vda ustanovila

malý poet plemen (5); ale pokraující analysí

anliropologové a ethnograové rozhodují se dnes

pro poeit plemen mnohem vtší, urujíce složitý

komplex znak a vlastností, charakterisující ple-

njena a národ.\'.

Ovšem jak vznikla plemena? Konec konc:
od jednoho Adama? Ci bylo Adam více? Mo-
derní evolucionism (darvinism atd.) ješt nedal uspo-

kojující odpovdi.
Tu vzniká problém rasy, kterou nniozí pi-

jímají za vlastní fysickou a psychicktui podstatu

plemen a národností. Ukazuje se, že tém všechny

národy jsou siln smíšeny, že národa, že krve o^
cela isté není. Vzniká pak otázka: jsou smíšené

národy silnjší, kvalitativn lepší než nesmíšené?
.laké jsou meze a stupn ppospšného smíšení ná-

rod a plemen? Národové se postupem doby mní
do které niir,\ a ím? Mní se tlesn (ana-
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tomicky) kížením nebo i zamstnáním? Žitím

v mstech? Poitravcii? Snad i endemickýTni cho-

robami? A jak psobí zmna tla, resp. kostry, na

ducliovní vlastnosti? Mní se ducliovní vlastnosti

nápnd nezávisle od vlastností ílovýcli a C-íni?

Mní se tyto vlastnosti (kapacita) sam^ od sebe.

nebo v>víjejí se vlivem diichovnícli vlastností

cizích? Pejímáním cizích ideí, zvyk, institucí atd?

Vzniká nesnadný problém samobytnosti národ,

samostatnosti a st)bstanosti jejich kultury.

Takové jsou v strunosti problémy vd\' nebo

filosofie národnostní, která dosud není jako zvláštní

f;dbor vdní pesn ustavena, otázky, jimiž se zabý-

vají historikové, anthropologové. ethnografové, geo-

>.:rafové, filosofové historie a sociologie, - rozsah

;; hloubka tchto studií v XIX. století a v sboletí

našem jsou dalším dkazem, že národnost je obecn
uznávaným principem, pronikajícím celý spole-

enský ŽÍVi|)t.

1-4. Velmi dležité pro pochopení a ocenní
národnostního principu je urit pesnji 'pomr
národnosti a státu. Pangermáni, teba že se také

dovolávají národnostnílvo principu, staví stát nad

národnost; v státu vidí summutn spoleenské

organisace. nejvyšší a vdí moc, a asto pro-

hlašuji, že národnostní princip už je odbyt. Po-

dobn jiiUÍ vyhlašují církev za nejvyšší organisaci,

jiní zase tídu proletáskou. Myslím, že správné je,
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pokládat národ a národnost za >cíl spoleenského

úsilí, stát za prostedek; de íacto každý uvdomlý
iiáipod usiluje o svj vlastní stát.

Národnostní princip je pomrn nový. neustá-

lený, kdežto stát je instituce velmi stará a tak

všeobecná, že již pnoto se mnohým zdá být stát nej-

potebnjším, pro lidstvo nejcennjším.

Upozornil jsem již na rozdíl v politické orjja-

iiisaci Evropy. západní i východní: vedle jednoho

státu ruského máme na západ mnohé státy. .le

v Evrop 2.1 státu (nmecké státy - 26 — se ne-

poítají, Rakousko-Uhersko se bére za jeden). Ná-

rod je v Evrop více než dvakrát tolik než stát;

ethncgrafiov a linguisté se neshodují v urováni

potu zvláštních národ. Tak na p. liší se od Fin
Karelové, anebo se mluví o Fino-Karclích. Lotyši

se od jednch spojují s Litevci. druzí je oddlují;

Kašubové se poítají za národ od Polák rozdílný,

podobn se Ukrajinci oddlují od Rus. atd.

Problémy nejsou dost objasnny a proto neni

jednotné statistiky; lze jen pibližn udat. že

v Evrop je 70 národ a jazyk (ne dialekt).

Nepomr potu narodil a stát znamená, žv

je mnoho stát národn smíšených; skuten ryze

národních stát, stát, tvoených jen jedním ná-

rodem, takka není; jen iiejnienší státy jsou národní:

Andora. San Marino. IVlonaco. Liechtenstein.

Luxemburg, Dánsko (Portugalsko? liollandsko?).



Všecky vtší státy jsou smíšené; ím vtší, tím-

smíšenjší, mže se íci. Tídí-li se smíšenost podle

potu národ, tož Nmecko (Prusko), Rakóusko-

Uhersko. Rusko a Turecko jsou nejsmíšenjší.

Smíšenost! pibývá smrem od západu na východ.

Tento ndpiomr stát a národ a faktum, že :e

národové ve smíšenýcii státecli domáliají ne-

závislosti, odkazuje k tomu, že státy vznikly

v starší dob a výbojem; jestliže Herder zove ná-

rody pirozenými orgány lidstva a státy orgány

umlými, tož tímto výrazem funkce stát vi
národm pibližn správn je charakterisována.

V smíšených státech jeden národ je panujícím ná-

rodem státním; pravidlem je národ ten vtší než

podmanní národové neplnoprávní — jen Rakousko
je, jak bylo i Turecko, píkladem státu, v nmž
minorita pomocí armády a autoritou dynastie

panuje nad majoritou.

Rozdíl národu a státu nkteí pangermáni

charakterisovali lieslem: Qoethe — Bismarck. Ná-

rod je organisací kulturní, všekulturní, organisací

vohrou, danou pírodou, stát jsa pedevším orga-

nisovanou mocí, je podmanitelem národa vlastního

i cizího. Stát nynjší vyvinul se z pvodní vojenské

a církevní (náboženské) organisace; jsa státem

dynastickým a organisací jisté tídy (šlechta —
plutokracie), nešetil rozdíl národnícli a proto jsou

státy smíšeny.
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Státy byly vytvoeny v dob. kdy duch

panstvíchtivosti a vykoisování byl všeobecný a

silný; zásada národnostní je pomrn nová, a byla

ustálena jako protiva zásady státu. Národ vykonává

vHv voln (viz na p. vliv Shakespeara. Byrona.

Qoetlie atd.), stát vykonává svj vliv svou donu-

covací mocí (vliv Bismarcka. pokud byl v úad.
na rozdíl od vlivu Qoethe — ate vliv Bismarckovýcli

ideí po jeho smrti). Národ je or^anisací demo-

kratickou — každý jednotlivec je povolán, každý

se mže uplatovat, stát je organisaci aristo-

kratickou, donucující, potlaující: státy demo-

kratické teprve vznikají.

Státovdcové. zejména nmetí, mnoho si

lámou hlavu výkladem vzniku a posttý státu.

Historie uí, že je dvojí základní forma a kvalita

spoleenské a speciáln poilitické organisace: aristo-

kratická a demokratická. Aristokracie je olig-

archická, a zvláštní forma oligarchie je monarchie,

která na posavadním nízkém stadiu kriticismu

vdeckého i filosofického pojímána (nejen ftiassami!)

theokraticky: prvotní anthroromorfické myšleni

nedovedlo demokacie pojmout, proto se monarcha

stal pedstavitelem a zárove pímo zbcžnným
subjektem vší moci (»mocná«). Pojmy: Bh a

mocná divn splývají. Všecky monarchie byly

theokratickými a zejména ve stedovku ustálena

byla velká theokracie papežsko-císaská; reformací
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se tato veliká theokracie rozpadla na theokracie

menší. Tím vznikly moderní státy absolutistické,

ale zárove ppoiti nim a v nich sílí demokratis ii.

Tak na nynjším stadiu politickébo vývoje proti

sob stojí theokratická monarchie a zaátky demo-
kracie (repubhky. konstituní nvnnarchie, lisili

;iuu;noni:stické n federani scl^overnemeiit

uvnit stát).

.lediiou z niených sil demokratickýcii je iisi'.i

nárrdncsní. isilí podmanných národ o politickíMi

samostatnost a úsilí o uznání národnosti za vyšší,

cennjší princip, nežli je stát. V Prusku. Rakousku,

I^usku. Turecku iiárodnostin' hnutí pirozen se

oliracelo proti absolutisnui a absohitisni byl ne-

pítelem nár;;dnosti.

R;:zdíl Spjjenc a Centrálních stát je rozdíl

demckracie a theckratické monarchie; na stran

Spojenc stojí republiky a konstituní monarchie -

Prusko stojí v ele stedovkých monarchií thei>

kratických. Pruské Nmecko. Rakousko. Turecko.

Bulharsko nespiojily se pouze, protože sousedí,

nýbrž také z vnitní politické píbuznosti. Jsou to

státy nedemokratické, absolutistické, theokratické,

v nichž parlament, tebaže je na papíe zákono-

dárným, má funikci poradní a pracovní - politické

rv;zhodování a vdem' zstaveno monarchovi a jebo

aristokratickým spoluvládcm. Tento rozdíl pro-

jevuje se tudíž také v pojímání národnostní otázky:
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Spojenci, prohlašuji právo národ na sebeurení,

stát podimuje se tudíž národnosti — Moci Centrální

jsou nenarodili a plitiio protinárodní.*)

7.

l'rávo národ na sebeurení.

15. ;?e národnost stala se moci politickou

mohlo by býti jen historickým faktem, avšak

") Slova: »národ« užívá se také k oznaení všeho ot)-

Oaiistva smíšeného stálu.; na p. »národ« švýcarský. »Národ»
rakouský, protože je v Rakousku píliš mnoho národu a že
lamní národnostní lH>ie jsou známy, se neužívá, akoH by se
molil užívati týmž právem, jako o Švýcarsku. Belgii a j.

V státovdecké literatue nmecké užívá se asto terminu
• národ politlcký« k ozsnaení všeho obanstva ve smíšeném
stát nebo panujícího národa.

Rozumí se. že rzní národové, žijící déle spolu v jednom
stát, mají namnoze stejné názory a stejné instituce, stejné a

spolené vzpomínky; práv proto se mluví o »národ« belgi-

ckém atd. Na druhé stran se mluví o národ skotském,
irském a t. p.; v pípad Irska a Skotska bží o ást nynjší
.Anglie, jež ješt nedáivno byla politicky samostatná a jejíž

obyvatelstvo mluvilo, a ásten posud mluví, i svým vlastním
iazykern.

Zase jiiiiak se užívá slova »národ« o Bavorsku. Sasku, nebo
jiných státech nmeckých, nebo o Srbsku a erné Hoe, jinak

o Kaiiaiíanech, Australanech, .Amerianech Spoi. Státti: sJc

federaní iisilí o tsnjší unii anglicky mluvicích národi uka-
zuje, že národnostní cit pemáhá i geografii a ríiznost zpso-
benou vzdáleností. Vidím také v pimknutí .Atneriky k Anglii

jistý- projev národno.stního cítni.

Budiž také upozornno na rozdíl termín: národ a lid
(natio-populus. nation-peuple. nation-people, Nation-Volk): ná-
rod užívá se obyejn více ve smyslu politickém — lid ozna-
uje více massii národa ve smyslu demokratickém. Užívání
obou termín, zejména také v dležitých projevech této války
ie neustálené a dost nepesné.

74



Spojenci uznávají právo národ na sebeiírení;

president Wilson dovozoval, že žádný národ ne-

smí být donucován mít vládu, která není z nlio a

pro nho. Politikové tak zv. reální, když se jim to

jiodí. ocliotn se uspokojují ^^, co je, zamujíce
faktický stav s právem; avšak to, co bylo a je, není

samo sebou oprávnno - historie a spoleenský
život je stálým bojem tch. ktei^í drží právo a

spravedlnost proti tm. kdo se pidržují pohodlných

fakt. —
Tebaže národnost je velikou politickou mocí,

národnostní právo dosud velmi nedostaten je

formulováno v moderních ústavách a zákonech;

v zemích národn smíšených nkterá jazyková

práva jsou kodifikována, ale posud není nikde

pesnjšíiio právního v>mezení pojmu národnosti,

subjekt jazikových a národnostních práv posud

v žádném zákonníku není uren.

Zdvodnní národnosti poprvé se vyskytuje

v uvedené formuli Herderov; tento nadšený

hlasatel humanity vyvozuje právo národ z prin-

ciipu humanitního: národ, ne stát. je pirozeným
orgánem lovenstva. Hulnanita v nové dob po-

ínajíc humanismem a reformací ve smyslu ex-

tensivním (lovenstvo) a intensivním (lovctví)

všeobecn byla pijímána a stala se uznaným zá-

kladem vší moderní niorálky; XVJIl. století je

stoletím humanity a osvícenství, ve jménu hwma-
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iiity (filaiithropie. sj"mpatliie a t. p> usiluje se o re-

formy ve všecti oborech spoleenských institucí a

iiniostí.

Z ininianitisniu dovozována také oprávnnost

a nutnost demokracie, socialismu a národnosti;

vdcovo a theoretikové demokracie a socialismu

stejn jako vdcové národnostního hnutí opráv-

nnost a právo demokracie, sociaHsmu a národnosti

dovozovali pímo z kcsfanského pikázání lásky

k bližnímu — to byl sice spíše dvod taktický, ale

ve skutenosti není jiného základu mravnosti a

tudíž ani politiky než láska k bližnímu, af se zove

filantliropií, humanitou, altruismem, sympathií, rov-

ností, solidaritou. Humanitní princip francouzskou

revolucí byl prohhišen slavnou formulí: svoboda.

rovnost, bratrství a kodifikován jako právo lovka
a obana. Piznání hodnoty lidské osobnosti za-

ruuje hodnotu obanskou a právo organisovaných

spoleenských tles — stát, církví, národ, tíd.

stran atd. a jejich podadných složek; tonni neod-

poruje, že se siM)leeiiským tlesm také pliznává

hndnota utilitární zpsobilost uskuteovat jisté

cíle pro jednotlivá individua a ppo kollektivity.

.lakmile se uzná oprávnnost lidské osob-

nosti, individua, uiznává se také oprávnnost jeho

jazyka (mateského); to je samozejmé ve státech,

obývaných jedním národem, avšak ve státech ná-

rodn smíšených bývá officiální uznání jazyka
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pedmtem národnostiiícli spor, a jazyková práva'

musí být výslovn uznána a uzákonna. Proto, jak

se upevuje demokratism. uznávají se i národní

jazyky v státní administraci; a kde podle stedí^-

vké tradice platila latina a jazyky panujících tíd

a národ (zvláštní postavení franiny), znenáhla

se v státní správ užívá i jazyk ped útií

iieupotebovaných a potlaovaných. Zejména to

platí o státech národn smíšených, Rakousku,

Rusku atd.*)

.lazyk (mateský), jako prostedek dorozunn-

vaci, je intimn spojen s myšlením, cítním a

celým duchovním a kulturním životem jednotlivc

a národ; tou mrou, jakou se všichni národové

v Evrop úastnili kulturní práce, jak práce ta po-

kraovala a jak se zdokonalovala, jazykové se síá-

\ají kulturn bohatšími a cennjšími a nastává kul-

turní rovnoprávnost jazyk, odpovídající politické

a mezinárodní rovnoprávnosti národ. Moderní

komunikaní prostedky umožnily ástem národ,

ovládaných rznými státy, kulturní jednotu — ná-

") Tím se vysvtluje, pro lidová hnutí, zejména revoluní,
vždy podporovala vývoj jazyka mass; za Francauzské Revo-
luce, na piklad, dležité státní listiny byly vydány v proven-
»;alštinL-; a je známo, jak Francouzská Revoluce psobila na
literární sloh a enictví. Užívání rzných dialekt v literatue

mže též být vysvtleno lidovými luiutimi politickými, atd.

Je zajímavo sledovat te vliv Ruské Revoluce na rzné malé
národy Ruska.
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rodnost stala se uvdomlou mocí. jazyk jejím

exponentem a literatura v nejširším slova smyslu

stala se výrazem a nejplatnjším orgánem ná-

rodnosti.

Proto se dnes politická nesamostatnost národ
a ástí národ ve smíšených státech tak silné a

tak všeobecn pociuje a tak tžce nese. Jaké na p.
bylo a je barbarství, roztrojit polský národ a za-

kazovat v Prusku a Rusku i dtem polsky mluvit!

.lakým právem jsou Poláci, Cechové a Slováci atd.

politicky potlaeni, když národové jiní a menši

(Dánové. HoUandané atd.) jsou volni? Není to

pímo nesmysl, když Rumun v Rumunsku je volný.

,ale jeho soused a bratr v Uhrácli potlaený? Pro
mají mít Albánci svj stát. ale .Iihos!ované ho mít

nemají? A t. d.!

Tento nepomr v officiálním hodnocení národ-

nosti a státu vyplývá ze stedovkébo hodnoceni

státu církvi nábožensky piosvceného, kteréžto

hodnocení se pejalo novodobým absolutismem.

Tento absolutism byl držen dynastiemi a aristo-

kraciemi; když však v 18. století veliká revoluce

(ta revoluce nebyla jen politická, ale také mravin'

a myšlenková) organisovala dcmokratism a re-

publikanism. když absolutism. monarchism a aristo-

kratism byl seslaben. pišly také národnost a jazyk

v státní administraci ku platnosti. Theokratické

peceování a pímo apotheosa státu — in concreto
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dynast — ustouplo demokratickému hodnocení;

stát se stává centrálním orgánem administrace,

nikoli aristokratického panování a stává se tudíž

také prostedkem národ a jejich kulturníiio snažení.

Odstud v cefé Evrop úsilí všech národ o politické

sjednocení a osvobození, o politickou organisaci

Evropy na základ národnosti. Vnitní historická

souvislost demokratismu a socialismu i národnosti

vysvtluje, pro demokratické státy. Francie.

Anglie, Itálie atd. a te revoluní Rusko, slavnostn

prohlásily právo všedh národ na sebeurení.

A stejn je jasno, pro militaristické monarchie

stedovkého rázu theokratického, pro Prusko-

Nmecko, Rakousko a Turecko (Ferdinand bul-

harský se 'k té trojici hodí vehni dobe) odporují

principu národnostnímu, stavíce nad národnost

stát a dovozujíce z toho svého úzkého étatismn

zásadu, že se do »vnitních« záležitostí jejich stát

Spojenci nemají práva vmšovat.
Sebeurení národ se ovšem provést nedá,

pokud tato iarisejská zásada bude platit. Velký

nmecký list už prohlásil ež Armén za — vnitrní

záležitost Turecka! Takovou vnitní záležitostí

bylo potlaování Slovan, Rumun a Ital v Ra-

kousko-Uhersku, takou vnitní záležitostí je kul-

turní vraždní Polák v Prusku, a pece z tchto
'Vnitních záležitostí* vznikla tato »vnjší« sv-
tová válka.
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Níítcu Spojenc presidentu Wilsniicvi národ-

iK stní otázky sta!>" se otázkaiiii inczinárodiiítni;

ítázka Be!jí:e, Srb a Jihosinvamli vbec, AisasUu-

l.("trin«ka. Dán v Šlesvikii, rakcusko-iilirskýcli

Itaiii. I^iiniiin. Cech.íslovákii a Slovanu vbec,
ctázka p;:lská. jstni ted otázkami mezinárndninii.

otázkami Evropy n lidstva. I^anjíermáni se- ted

ovšem ideálm luimaiiitnim. ti^ebaže byly iilásány

nejvtšími a nejlepšími Nt'im;i. jen vNsniívají: jeden

/ jejicii v\'nikajícícii vdc. proí. haase, výslovn
|)rolilašnje. že láska k bližnímu mže býti mezi

hidividui. ale nemííže být pipuštna, jediiá-!i se

o národy. Na tomto mravním základ paugermáni

formulují své aggressivní, ryze materialistické jx)-

žadavky: Nmci si museji upravit své liranice -

Nmci se musejí postarat o chléb pro své rostoucí

obyvatelstvo Nmci jsou ;ibklo,peni cizími ná-

rody, proto musejí být militaristy atd. .lakoby druzí

národové také nemli 'kivolaké hranice a nebyli

ohklcpeni (na p. mj- Cechové), a nemli starosti

o chléb ne, bud Kant nebo Bismarck, bud

Schiller nebo Vilém, bud Lessing nebo, Bernhardi!

Car Vilém stále se dovolává boha, sám sebe pro-

hlašuje za boží ivftstroj —- Ježíše se ovšem nedo-

vclává; avšak tento pruský Jahve je ve sku-

tenosti politická moc církve, státem uznávané a

privilegované, která carovi a jeho státu v každé

vesnici dává pastora jako božího gendarma. Už



,bylo Teeno, že evropské státy 'posud jsou theo-

Jíratidkýimii; proto demokracie všude stojí proti

.státm a církvím: demokracie má základ lidský,

ne božský ve smyslu theokracie, má základ

v mravnosti, ne v officiáliiím náboženství. Jen

ipokud mravnost — láska k bližnímu — je posvcena
pravým, istým, nepolitickým náboženstvím, uznává

i demokracie politiku sub specie aeternitatis.

Taková politika je možná na základ Ježíšova uení
a jeho obou pikázání a je možná jen na tomto zá-

klad.*)

Problém malých národ astat; federace malých

národ.

16. Pojem a význam velmocí v poslední dob
valn se zmnil; poítá se te velmocí mén, staré

ustupuji, nové nastupují. Mítko velikosti stalo

se vzrstem lidnosti relativním. Pangermáni uzná-

vají jen ti, nejvýše tyi velmoci v Evrop —
Ntnecko, Rusko, Anglii a ješt Francii; mnozí
neuznávají ani Francie za velmoc. Ti pak, kteí

akcentují zmínné pirozené slabosti Ruska (ne-

pomr lidnosti k velikému území atd.), mluví jen

o dVou velmocích, o Nmecku a Anglii. S toho

*) Základní názor o historické pro'tiv demokracie a theo-

kracie vyložen obšírnji ve spise o Rusku.

Alasaryk: Nová Evropa. O cj



Iilediska se pak Nmecko astá prohlašuje za vel-

moc par excellence a tudíž za pirozeného pána

Evropy a svta.

Pangermáni se dovolávají liistorie, že prý

vývoj vede k organlsaci velikých stát, státu ne-

národních. smíšených; našli se pak theoretikové,

kteí smíšené státy prohlašují za vyšší, nežli státy

pouze národní.. S pangermány v tom souhla.sí

sociální demokraté nmetí, tvrdíce, že ku pro-

vedení hospodáských a sociálních reforem

marxismu je teba vtšího izemí. Vi5bec politické

veejné mínní Evropy v^^slovuje se ve prospch
státij velikých. Heslo doby zní: imperialism.

O sáech a národech malých mluví se s jakýmsi

.pohrdáním a s útrpností. Nmecký názor na stát,

jaikožto moc, Treitschke formuloval, když pravil,

že je nco smšného v idei státu malého.

Nuže podívejime se. co nám íká historie. Obas
byly organisovány veliké, národn smíšené státy:

poslední pokus byl Napoleonv, ped ním bylo

stlcdovké císaství, Frankové, í^ím, Byzancie atd.,

jak jdeme nazpt. Všecky ty íše zanikly a z nich

vznikly státy menší. Stedovké císaství bylo

zvláštním spolkem stát a cíkve a vbec složení

tchto veleíší nebylo stejné. Celkem patí velké,

národnostn smíšené íše minulosti, dob, kdy síla

IiHTOtná byla rozliodující a kdy ješt zásada národ-

nostní nebyla iiznána, protože nebyla uznána de-
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mokracie. Velké, národnostn smíšené íše jsou

skoro synonymem s autokracií.

Historie dále uí, že nkteré veliké a vtší

státy vznikly sjedtiocením stát téže národnosti

Nmecko, Itálie; vzrst tchto velikých sát je

docela nco jiného než podmaiiování rzných ná-

rodu jedním národem.

Historie konen uí, že v nové dob vedle

vtších stát, vznikajících národním sjednocenhn,

vznika!\- státy malé. Od konce XVIII. století takto

vznikly Belgie a Holandsko, Srbsko, ecku, Bul-

harsko, Norsko. Albánie (?>výcar>' upraveny). Vel-

moci nenárodní upadají; Turecko padlo, a práv te
rozlemije se veliké smíšené Rusko a vznikají

z nho státy malé a menší, a padá nenárodní

Rakousko-Uhersko.

Historie uí, že vývoj rozhodn peje vzniku

malých a menších národních stát; ze 27 stát

v Evrop mohou by nazvány velikými jen Rusko.

Nmecko, Rakousko-Uhersko, Anglie. Francie.

Itálie — ostatní, tedy veliká vtšina jsou menši,

bu prostední (Španlsko) nebo malé (Dánsk,!),

Ceriul Hora). Tvrzení pangei mánií a marxist je

docela zjevn neoprávnné.

Docela nesprávné je ztotožovám' imperialismu

s kapitalismem, jak to dlají marxisté; veleíše

\'znikl\ ped moderním kapitalismem a snahy
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imperialistické a záelivatné iicp;)ch;'izc.ii pou/.c z mo-
tiv fitiaiiiiicli a liospndáskýcli.*)

17. Modortii stát, mající ninolicni složitéjší

i'il\"()!\- nežli stát starší, iMjti^cbuje strun eeno
mnolio peiiz; obanstvo musí mimo svou p()tebii

domácí a soukromou znanou ást svých dficliod

a výdlk dávat na administraci. Všccliny zem
nejsou stejn boliaty a pioiiy. nejsou stejné vý-

hodn položeny zempisn a nemají stejn dobr
sousedy je pirozeno. že státy a národy malé.

chudší (pírodou nebo stupnm hospodáského a

kulturního vývoje) nemohou svým obanm za-

opatovat všecli výhod, jichž se ostává ob-

anm stát bohatších a vtších. Ale kde je psáno,

že všichtii národové musí býti stejn bohatí a

vbec stejní?

") Pokud li/i o poJL-iii iiiipcriiilismu. upuzoriiil lis cli aspo
ii;i iiásleduiici: Impérium lze pojímat ve siinslu imskiii a vu
smyslu stredívkéin: ímské císaství bylo výtvorem cxpan-
siviiilio inilitarismii; stedovké Imiieriiiin b.ylo ex thesí a na
pitóátku i v praxi /Inulnváiio na duchovním základ — císaství
b\'l(> thec.kraitické. stát a církev l)yl.\' jedno. 1'ozdji se císa-
ství .sialo silnjším než papežství a dokonce v dob nové stál

si (isvoiil všecek stcíi<>vký alisolutism. nynastové stále se

drželi a posud .se drží tlieokratickélro základu. R.ikousko. vy-

uživši náležit stedovkého impéria pro sviij rod, vzdalo se

lio: Frui.sko je ohnoviilo. Rusko se drželo ídec impéria byzairt-

skélio. V praxi všecky tylo státy postupují podle vzoru staro-
ímského - panství hmotné ie jim prostedkem i cílem. Ste-
dovké císaství mohlo mít oprávnní pro jistou drnbii: cisa-
.ství moderní je anomálií.

asto se užívá slova: impcrialism ve smyslu mírné cde-
race nVznýcIi státfi (srv. odst. 14. o iiovéni státu a národnosti).



Národ nialý mže konat iiiteiisivii všecku svoji

práci a tím naliražuje do jisté míry svou nepoet-
nostl; národ veliký postupuje ve vší své innosti

více extensivii. Pomr je podobný jak mezi ma-
jitelem malého kousku pdy a velkostatkem. Proto

se ve státech velikých jednotlivé ásti domáhají rz-
ných forem autonomie proti centralisaci.

Odprcové malých národ a stát dokazují, že

malé státy neprospívají, a to nejen hospodásky a

vojensky, nýbrž i kulturné — malý národ jaká by
ml i malé a zaostalé myšlení a cíle. Spor se musí

ešit pesným zjištním fakt a objasnním piojm.

nám za píklad Cechy: národ mnohem menší než

Nmci (te je pomr asi 10: 80) dovedl silnému n-
meckému náporu elit po staletí až podnes, i když
západnjší a severnjší Slované byli ponmeni; po-

liticky Cechy zaujímaly dležité místo v Iad ná-

rod a provádly jednu dobu politiku imperiali-

stickou, podmanivše si Víde i Branibory s místem,

kde dnes stojí Berlín; kulturn Cechy již v XIV. st.

vynikaly a byli to práv Cechové, kteí první zlo-

mili autoritu stedovké theokracie a zahájili svou

reformací novou dobu. Jména Zižky, Husa, Cheli-

ckélio a Komenského jsou mezi nejvtšími. Zlomeni

spojeným lísilím celé Evropy, vzchopili se Cechové
po dvoustoletém živoení na sklonku 18. stol.

k novému kulturnímu životu — renaissance esko-
slovenského národa je projevem tuhé národní ži-
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\ (iiiciiosti. Pro ted\ a jakým piávciii paiiKcrmáiii.

upírají CecliuTii a Slovákm samostatnosti?

Jako eský národ, podobn >i Dánové, Norovc.

Švdov, Finovo jsou dfikazem, že kulturní zdat-

nost nemže se iriéit pouze kilometr\' území ani

íslicemi statistiky.

I )nešní velicí národové pioložili základy své

kultiirx v dob. kdy byli menší a malí; a zejména

padá na váhu. že v starší dob nebyk) tch moder-

ních pomr komunikaních, industriálních a jiných.

o kterých se íká. že jsou potebuj- pro vývoj dneš-

ní plekotné kultury a kteréžto prostedky jsou pí-

stupiu malým národm stejn jako velikým -

Mantc. Shakespeare, Molire a jiní žili ve dnech

malých pomr. A Ježíš a jeho stoupenci vyrostli

v zapadlé krajince asijské . .

.

Pesnjší analyse a srovnání vcliikýcli a ma-
lých národ vyšetovala by nadání, kapacitu ná-

rod; v té píin intensivní úsilí nkterých malých

národ odkazuje k znanému pirozenému nadání:

malý národ, hájící se proti velikému, myslí imiohcm

intejisivnji než veliký, spoléhající se na svou í-

selnou pevahu. V tom oboru bžné úsudky o kul-

turním stupni a výkionech malých národ jsou vel-

mi nepesné a nevdecké.*)

*) Podle kranioiiietrických udání i nineckých antliropo-

log Cechové a tuším Chorvaté vykazují nejvyšší index le-

bený a mozikový.



IS. - Odprcové malých státiu u luirodú uka-

zují na Rakiousko. jako na klassický prý dkaz, že

malí národové musí se spojit ve vtší federativiií

ceikj-, nemohouce se udržet samiostatnými.

Je pravda, že turecké nebezpeí pivedlo 1526

k unii Rakouska, Cech a Uher; ale stejné je pravda,

že rakouští Habsburkové velmi brzy zneužih volné

unie a potlaovali Cechy a Uhry. Habsburkové

stali se pravým ramenem ohrožené theokracie a

zlomili s pomocí íše a Evropy pedevším Cechy a

jejich husitism. Krví, železem a jesuiitismem Habs-

burkové podlomili eskou revoluci (1618) a ikulturu.

Celá historie Rakouska a jeho úsilí o jednotný cen-

tralisovaný, germanisující stát je dkazem a pí-

kladem dynastické panovanosti, nikoli federace.

Rakousko bylo federací jen potud, pokud bylo spo-

jením ti Sivobodných stát; dnešní Rakousko-Uher-

sko není federací malých národ; ta federace je

jen na papíe slabomyslných a pídvorských histo-

rik a politik; Rakousko-Uhersko je organisova-

ným násilím menšiny nad vtšinou, Rakousiko-Uher-

sko je pokraováním stedovkého dynastického

al)sohitismu.

Rakousko-Uhersko je složeno z 9 národu: Nm-
ci — eši se Slováky — Poláci — Malorusov —
Srbo-Chorvati — Slovinci — Rumuni — Italové -

MaJai. Nkteí poítají Slováky za národ zvláštní;
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Ladiiiíivé v Tyrolsku jsou tak iiánod zvláštní a

taklé ást žid reklamuje svou národnost. Ve všech

ostatiních smíšených státech, i v Rusku, národ t. zv.

panující je ve vtšin. .len v Rakousku a Uhrách

menšina panuje nad vtšinou. Go je Rakousko?
Dynastie s aristokracií, armáda a její vyšší dstoj-

nictvo, vyšší rozhodující byrokracie a církev (hier-

archie), poskytující potebn duchovní policie. Mic-

kiewicz právem pirovnal tento beziiárodní a proti-

národní stát k východoindické komipianii. v níž dv
st rodin vykoisuje národy.

Turecko tak bylo »federací« národii — a

padlo; s Tureckem padne také anomálie Rakouska,

jak Mazzini správn pedpovdl.

Skutená federace národ nastane teprve, až

národové budou volní a sami se spojí. K tomu sm-
uje vývoj Evropy. Program spojenc pln odpo-

vídá tomuto vývoji: svobodní a osvobození náro-

dové zorganisují se podle poteby ve vtší celky a

zorganisuje se tím celý kontinent Vzniknou-li fe-

derace menších stát, budou to federace svobodn
založené, založené z opravdové poteby národ,
nikoli z cíl dynastických a imperialisticlkých.

Federace bez volnosti je nemožná; to musí býti

drazn eeno tlm rakouským a jiným politikm,

kteí te v nouzi slibují autonomii a federaci. Máme
te ti píklady federací a všude jsou íederovány
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saiiiostatii, volii státy: ve Švýcarsku, Americe,

i Nmecku. Švýcary a Amerika jsou dokonce repu-

bliky; Nmecko je nionarcliistioké, ale jeilnotlivé

státy jsou samostatné. Cliijí ilabsburkové oprav-

uovou íederaci samostatnýcii stát a nárouii.'' Jisté

jie; ostatn Nmci vyiirožuji, že íederalisace Ra-

ivuuska nikdy nestrpí.

Podle programu Spojenc malí národové a

státy maji uyu respektovaný poiuicky a sociáln

siejae jaKo narouuve a státy veiiKé. Maiy narou,

nurou uveuomely a Kulturné se vyvíjející, je pravé

taK plnoprávnou jeonotkou a Knituriii nidiviuuantou

jaKo naroa veliký.

Problém malých národ a stát je týž jako

probáem t. zv. malého lovka: o to, bží, aoy

iovécká hodnota, clovcká individualita byia

uznána bez zetele k hmotným rozdílm velikosti.

10 jest Vlastní smysl a jádro tolio velikélio hnuti

iiumanitnino, jez charakterisuje novou dobu a jež

se jeví v socialismu, demokratismu a nacionalismu.

Moderní humanitism uznává práva slabého; vždyf

v tom je smysl všeho úsilí o pokrok a uznání d-
stojnosti lidské: silný si vždy pomže sámi — ochra-

na slabších a slabých, ochrana malých, jednotUvc,

korporací a tíd, národ a stát, tof ikol nové doby.

Všude se slabí, potlaení a vykoisovaní spojiují

— associace je veliký program doby: federace, voi-
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iia icdeiacc iii;il\ch iiarudii a statii Imdc ii/itiiii

tnlioto principu, zajišfnjicílio iciiiou orgaiiisaci

lovenstva.*)

9.

Národnost a mezinárodnost.

]'). Odriiircové malycii národ ovolávaji se

tendence ]iistoricl<élio vývoje, sméujicilio prý k vy-

tvoení veiikýcli stát, pohlcujícícii státy malé, ná-

rodní, zárove zdrazují cenu mezinárodnosti a

odsuzují inalé národy a státy jako trapnou pii^ekážku

mezinárodnosti a svtovosti.

Jak to vipravd vypadá s vývojem veiikýcii a

niaiýcli stát, bylo již ukázáno; zbývá vyšetit

tvrzení o meziiiárodnnsti a jejím pomru k národ-

ností.

Osamostatnní menšícli a maiýcii národ ne-

protiví se tendenci vývoje, upevujícílio stále užší a

užší spojení mezistátní a mezinárodní; je pravda,

jednotlivci a národové mají pímo potebu spojovat

*) Problém federace (a autonomisace) vyžadoval by oli-

.šínij.šího výkladu, než lze podat v této skizze. Netelvi upo-

zorovat že ie rozdíl mezi federací americkou a nineckou,
v podstat jediiojazyCnou. a švýcarskou se tctiii (tymi)
iiárodyp; než dležito je upozornit na to, že obhájcové federace
pijlniaji posavadní pomry, za nichž se malým iiárodúin

bylo teba bránit. .Avšak o to práv bží — seslabit výboj-

nosit do té míry, aby byl zabezpeen mír. Jestli Evropa pijme
demokratické názory Spojenc, federace budou snazší, resp.

mén nutné, protože celá Evropa bude iediiotnii orsranisována.



:m.' s jlDvmi a liisiorie spje k nrv;;niisaci celého

lidstva.

Avšak tento liistnrický vývoj je processem

dvojným: zárove s individualisaci ve všedi

oborech tuží se organisace individiuí. Politicky vy-

jádeno: vj^íjí se autonomie a samospráva individuí,

tíd, narodil a zárove se individua, tídy, národové

úžeji spojují, organisují. centralisují. Tento process

je uvnit národí, ale také v pomru národfi k ná-

rodm — mezistátnnst a mezinárodmost stává se in-

timnjší. Evropa rozhodn tíhne k organisaci konti-

nentální.

Národnostní princip platí souasn s principem

mezinárodním (mezistátním). Národové evropští

tou mrou, jak se individualisují, usilují i o semknutí

hospodáské, komunikaní a vbec se sbližují po

stránce technické kultury; avšak individualisace a

centralisace se prohlubují také duchovn výmnoai
ideí a celé kultury (znalost cizích jazyk, píeklady).

Evropa, lidstvo se sjednocuje.

Mezi národností a mezinárodností není protivy,

naopak shoda; národové jsou pirozenými orgány

lovenstva. lovenstvo není nco nadnárod-

ního, ono je organisací jednotlivých národ. Jestliže

tedy jednotliví národové usilují o svou samostatnost

a snaží se rozbít státy, v nichž doposud byli, tož

to není boj proti mezinárodností a lidstvu, nýbrž

boj proti utlaovatelm, kteí zneužívali stát
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k nivclisaci a politické jednotvárnosti, l-idstvo nc-

si>jc k jednotvárnosti, nýbrž k jednot; a práv
osamostatnni národ umožní organickou associaci.

federaci národ. Evropy a celého lidstva.

Rozmanitost jazyk není pekážkou. V stedo-

vlku a dloulio v nové dqb latina byla meziná-

rodním pojítkem; v nové dob zaujala to místo

franina tou mrou, jak Francie politicky a kul-

turn mla v Evrop pevahu a vedení. I^nes je

angliiiia nejrozšíenjší nejen v Evrop, nýbrž i

v ostatních kontinentech; vzrst anglickélu) národa

to vysvtluje.

Dnes je u všech národ a zejména malých roz-

šíena znalost jazyk; lidí, mluvících dvma jazyky,

všude stále pibývá, a tím živé spojení mezi národy

je umožnno. 'l"o spojení nebylo franinou ani latinou

dokonalejší, naopak; znalost tchto jazyk byla

obmczena na vzdlanjší tídy a šlechtu; dnes vzd-
lání a také znalost jazyk je všeobecnjší, demo-
kratitjší.

Dnešní mezinárodnost je docela nco jiného,

než kosmopolitism XVllI. století, podstatn fran-

couzský; sám o sob byl: to kosmopolitism aristo-

kratický, omezený na šlechtu a vzdlance.

V XX. století vynikli vedle Francouz a Angli-

aiu°i jiní národové a jazykové: kalové, Rusové,
Nmci; a zdokonalením komunikaních prostedk
a rostoucí dosud nebývalou intermigrací národ.
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zejTiiéna praciijícilio lidu. utužuje se interiiacionalism

podstatn dcm')kratický. Socialistická intcrnacionáLa

je jeho zvláštním orgánem; ale nejen dlnictvo,

dnes všecky stavy (vdcové a filosofové - teclini-

kiové — kupci — právníci — umlci atd.) jsou or^^a-

in'sováMÍ mezinárodn.

Tci^i^ve touto meziiulrodností vzniká dlba
práce národi, nctoliki) liospodáfské, nýbrž kulturní

vbec. Evropa a lidstvo se sjednocují. Mezi-

národnosti nepekážejí národové malí. jak práv
tato válka dokazuje.

10.

Politická samostatnost a iiárotlní autonomie.

20. Politická samostatnost je pro národ uvdo-
nilý. vzdlaný, životní potebou — národ ipioliticky

podrobený i v nejkulturnjším stáit je potlaen,

a hospodásky a sociáln vykoisován. Cím niysli-

vjší je národ, ím energitjší, tím tíže nese nad-

vládu; a jsou pípady, že politický pán je mén
vzdlaný, mén zdatný než poddaný lid. Nejvtší

básníci polští velmi úinn analysovali stálou revo-

luní náladu potlaeného, uvdomlého národa;

Mickiewicz shrnul ji ve slova: .ícdiná zbra ne-

volníka je zrada.

Násilné potlaovám', odnárodování a penárod-

uování ve všedi smíšených státech je ohromnou
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ztrátou sil a siiižováiiíiii mravní iij-ovn; také panu-

jící, potlaující národ se poškozuje tím. že se do-

pouští násilí a tím. že pijímá nikoli nejlepší charak-

tery národa potlacnlio. Ulicrsiký stát s násilnou

maarisací je pro znalce odstrašujícím píkladem

odnárodovací bezcliarakternosti.

Politická samostatnost se stává ovšem poád
více a více relativní, ale to není argument proti

osamostatnní potlaených národ. Bývalá suve-

renita absolutních stát bére za své rostoucí mezi-

státností a mezinárodností; ta suverenita byla do

znané míry podmínna isolovaností. Politické

spolky soaiasné (Trojsipolek na pr.) jsí)u také zjev-

ným seslabením bývalé suverenity.

Lze pipustit, že malé státy stojí pod tlakem

velikých soused — píklad: pomr Rakousko-

Uherska k balkánským státm. Bylo proto již

astji nahozeno, že malým státm a národm by

bylo lépe být pímo ástí nepátelského velikého

sátu; Srbsko. — tak ekli jeho odprcové — pi-

lenno k Rakousko-Uhersku. roznniožilo. ba sjed-

no.tilo by .lihoslovany a odporovalo by svému ne-

píteli vjdatnji než Srbsko samostatné.

Tyto a podobné ú\ialiy 'prýští ze zásad dnešní,

machiavellistické pclitiky. Vývoj Evropy a lidstva

spje k demokratisaci. to jest luimanisaci mezi-

státních a mezinárodních pomr, politika pestane

být machiaveilistickým rejdištm, národní samo-
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statnost a samobytnost se bude nerušené vyvíjet

pi vzrstající mezinárodnosti.

V novjší dob odiráncové existujících smí-

šcnýcli státfi, zejména Rakouisko-Uliersikia, navrhují

národní autonomii jako prostedek pro ešení ná-

rodních spor; to je také program mnohých
socialist. (Rakouští sociaUsté. Springer. Renner a

Bauer vypracovali podrobnjší program; ale i

\ Anglii nkteí socialisté, ješt za válk.\'. dopioru-

ovali podobn národní autonomii.*)

Poctiv provedená národní autonomie, uznání

jazyka ve škole, úad a parlament, v nkterých
pípadech by vystaila, zejnréna pro národní mino-

rity, ale nestaí pro národní majority, resp. národy

celé jako eskoslovenský, polský a j., jimž samo-

statnost protiprávn byla odata a kteí se domábaji

úplné samostatrvosti.

11.

Radikální rekonstrukce Rvropy na národnostním

základ?— Národní minority.

2\. Evropa byla organisována stát\' a církvemi,

byla organisována v minulosti, kd.v iirincip národ-

) Liší se ;iiit(jiioniie tciTitoriáliií, pro leniluri^i obydlená
icdiiini národem ;i autonomie personální, pro roztroušen malé
minority, podle vzoru .nynjších církevních minorit. V Cechách
S eské a némecké strany minority se v rzných uávrzícii

politickýcli uzná\aií. iestližc mají 2\\ 25'.''

.
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nostní se neuznával v té míe, a' jak se uznává

v dob moderní, a proto, jak eeno, tm všecky

státy jsou národnostn smíšeny a te znepokojo-

vány národnostní otázkou.

Mnozí konservativtijší politikov, a uznávají

oprávnnost národnostníliO' principu, pimlouvají se

za iieradikální ešení národnostnícli problém: pi-

pouštjí utvoení nkterých nových národních

stát, ale pejí si co možná politický status quo,

navliujíce. že se otázka národnostní má co možná
ešit národní a jazykovou autonomií.

O autonomii bylo již mhiveno. Je pravda, to

také bylo naznaeno, že nkteré národní minority

a nkteí národové, národové menší a málo vy-

vinutí, alespo zatím by se spokojily autonomií; je

pravda, že je nkolik národ, kteí vbec žádných

národních a politických aspirací nemají. Dokonce
na p. nvdomlí Flámové za této války prohlásili,

že nechtjí být odloueni od svých valonských

spoluoban. Avšak o tyto národy nebží, nýbrž

práv o ty. kteí se autonomií v cizím stát ne-

spokojují a politické samostatnosti se domáhají.

.Testližc Evropa doopravdy má být demokratická

a má-li nastat mír trvalý, pak je teba radikálnj-

šího 'ešení národnostních problém; pes to za dané

situace teba oekávat, že i v obnovené Evrop
zstanou národní minority a tedy státy smíšené.

.A^však pjde o to, aby ty minority byly co nej-
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menši, abj' státy podle nužiiosti byly jednoiiárodní.

Když dva národové (Belgie) nebo ti (Švýcary)

sami se rozhodnou ipiro zachování svého smíšeného

státu, vfile takových národních ásti jist se bude

respektovat.

Národnostní sporj' jsou do znané míry otázkou

národnostních minorit. Na p. Poláci v Prusku tvoí

v celém Prusku minoritu; ale na bývalém .polském

území zase jsou minoritA nmecké, a t. p. Ze-

jména bží o minority sporadicky roztroušené na

jinonárodním izemí (zejména v mstech, nebo

indiistriálních centrech). Takové minority zilstanou

i v rekonstruovaných státech.

Pravidlo pro rekonstrukci musí být, aby mino-

rity byly co nejmenší a aby byly chránny ve

svých obanských právech. Proto by mohl být

pijat na kongressu míru mezinárodní minoritní zá-

konu národnostní a mohl by být zvláštní mezinárodni

smírí národnostní tribunál (v Lize Narodili.

Pangermáni asto navrhovali pesthování
i znaných národních minorit; píklad sionistický a

vysthovalectví vbec suggeruje tento prostedek.

Je pochybno, dá-li se vc provést bez donucení a

spravedliv; de facto pangermánští politikové

tímto návrhem mají na mysli seslabeni ne-

nmeckých minorit, nikoli jejicli národmí uspokojení.

Ethnografické upravení hranic bude se ídit

demokratickým a parlamentárnim principem vt-

Masaryk: Nová Evropa. 7 py



šiivy. Píklad: V obnoveném Pol'skii a Cechách

budou nmecké minority, v echách minority dosti

znané; avšak poet nmeckého obyvatelstva

v svobodném Polsku a svobodných echách bude

mnoíhcm menší, než je poet 'polského a eského
obyvatelstva v ipolských a eských zemích pod n-
meckou a rakouskou vládou. Poláci a echové jsou

rovnoprávní a rovnocenní. Nmci nejsou nad n vy-

výšeni a proto j€ spravedlivjší, zistanou-!i

v Polsku a v echách svobodné minority, jež budou

menší než nynjší slovanské ásti. Nmci potla-

ované.

Ješt musí být poznamenáno, že není spolehlivé

statistiky národnostní; panující národové vše-

miožným tlakem stlaovali poet potlaovaných ná-

rod, vynalézajíce demograficky libovolné, ne-

pesné kategorie jazykové a národnostní (na p. ja-

zyk obovací atd.). Zbudování pesné demografické

statistiky je vbec naléhavým požadavkem nejen

historie a védy vbec, nýbrž práv politiky a

administrace.

Ustanovení ethnografickýcli hranic po vav
válené bude snad v nkterých pípadech zatímní

a doasné; jakmile se národové wklidní a pijmou

zásadu sebeureni, rektifikace ethnografických

Iiranic a minorit provede se bez rozilení a na zá-

klad vcných úvah. Tím spíše, nebudou-!i minority



již potlaovaný-; iiiiiiarity svobodné liiidoii niit vý-

znamný úkol v organisaci Evropy' — iiapoináliat

výv!).ii opravdové tnezinárodnosti.

li.

Kíždá národnostní otázka problémem zvláštním.

22. Každá nárcdnostní otázka je samostatným

zvláštním problémem, vyžadujícím znalosti dai>ých

pomr. Nelze toto niethodické pravidlo vyzvednout

dost drazn. Spravedlivost k druhým národm
vyžaduje znalos'i jejicli problém; a práv v tomto

"Oboru je opravdové znalosti jazykové a národnostní

otázky mezi politiky a státníky v Evrop píliš málo.

Obsah národnostních spor je velmi složitý.

Nkdie hraje pomrn vtší roli otázka jazyková,

jinde je v popedí problém politický, ale mohou
být oba problémy sloueny; echové na p. vedou
boj jazykový, ale také politický, dovolávajíce se

svého historického práva na samostatný stát.

Stejn Poláci nedovolávajl se pouze eithnografického

principu, nýbrž také práva historického; naproti

tomu Irové otázky jazykové tém neznají, tam
spor je více náboženský a politický. .Hndc stojí

v popedí otázky hospodáské atd.

Národnost vyjaduje se netoliko jaz\kem,

nýbrž celou kulturou vda a filosofie, právo a



stát. mravnost a iiábožciistvi, iiniiii a tecliiiika.

zvyky a obyeje rzní se podle národností ; také

otázka rasy má dležitost. Proto se národnostní

rozdíly u rzných národ pocifují a urují nestejn.

Ne všichni národové jsou už stejn uvdomlí a od-

hodlaní hájit své národnosti a jejího kulturního ob-

sahu proti národnosti jiné; proto na p. bolševický

liávrh míru obsahuje zásadu, že stupe rozvitosti a

vzdlanosti, resp. zaostalosti nezmenšuje práva na

sebeurení. Pi takové složitosti problému lze i^íci.

že je tolik národnostních otázek, kolik národ a

minorit — není jedné šablony na tesení všech ná-

rodnostních otázek.

13.

Marxisni a národnost.

2.3. Socialism, iére eeno sociální demokracie,

opírající se o marxism. nedovedla pochopit a po-

suzovat tuto válku; marxistický historický (oekono-

micky) rnaterialism nemá správné psychologie, ne-

dovede dost vidt a hodnotit síly individuální a

sociální, které se nedají redukovat na t. zv. hospo-

dáské pomry. Marxista proto nepochopuje. že

národnost, národní idea a princip jsou politickou

silou samostatnou vedle zájm hospodáských, a

stejn nedovede pochopit síly ostatní, nábo-



žcii.sk atd. Redukce všech spoleenských sil- na

-/Áimy hospodáské je i>s.\chologická nemožnost,

.len ást marxist vzdala se této marxistioké jedno-

strannosti a jen ást dovede pocivopit roh, již ná-

rodnost hraje v této válce.

To platí ovšem hlavn o marxistech nmeckých.
Marx sám ped rokem 1848 a ješt po roku

1848 pojímal národnostní problémy jak všichni n-
metí radikální liberálové; tenkrát šbo o liberální

reformy a o revoluci proti absolutisiiui, národnostní

otázky v tu dobu v Nmecku (N. B. v tehdejším

Nmecku, ovládaném Rakouskem) nebylo, jako jí

nebylo ve Francii a v Anglii. Avšak v Rakousku,

v Prusku a Rusku (Polsko!), v Turecku (na

Balkán) (práv liberální a demokratické hnutí

bylo zároveií národním. Marx tenkrát posu-

zoval národní hnutí podle stupn revoilunosti;

neznaje národnostních pomr a snah mluví o ná-

rodním hnutí, zejména malých slovanských ná-

rod docela nekriticky a pímo nedovolen pO'-

vrchn. Jen Maary uznával, protože byli proti

Rakousku a Rusku. V Rusku Marx vidl quint-

essenci absolutismu, docela tak, jak ostatní libe-

rálové, radikálové a socialisté, a proto uznával také

Poláky, docela jak tehdejší liberálové. Ale všiclini

tito Polonofilové vidh jen Poláky ruské, — Polák
utiskovaných Pruskem nevidli. Pozdji, když
iornniloval a vypracoval svj historický mate-
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rialisin. odsiizoval luicioiuilisiu, jak f;(.lsii/,()val

všcckj- ostatní -idcolcsíic* a ztoiožíioval národnost

se státenj; stát je mii poii7.e hrabivýin násilím ma-

jetných tíd, utlaujícícli a vyssávajícícli dlnictvo.

Nekritinost a nesprávnost Marxových názor
o národnosti, jeho nevcné a nespravedlivé úsudky

o jednotlivých národech jsou dnes s dostatek ob-

jasnny; Marx nemá pravdu, i když bychom váhu

a snad i prioritu ockonomických pomr akcepto-

vali. Proto jeho následníci ve všech zemích, národ-

nostn smíšených, uznali národnostní princip jako

samostatný ipolitický fakitor vedle oekonomického
— francouzští, italští, polští, eští, jihoslovanští atd.

socialisti-marxisté jsou nacionální. Nmetí nejsou

ex thesi, ale jsou v praxi, zejména rakouští; v této

válce se spojili (vtšina) s pangermány. V Anglii a

v Americe národním otázkám kontinentu evrop-

ského málo se rozumí, protože stáíy jsou prakticky

jednonárodní. Totéž platí o. Rusech, kteí doma vi-

dli jen nacionalism officiální, russifikující. Vbec
všichni tito odprcové odmítají nacionalism jako

šovMiism.*)

Z dané anal\se pojmu národnosti je jasno, že

národjiost a jazyk, pírodou a historií dané, nelze

redukovat na pomry oekonoinické, ani na politické

*) Ru&ký sociální rcvolucinoná a bývalý ministr Ceriiov
napsal slušnou brožurku o chybných názorech Marxa o národ-
nosti. Upozornil jsem na vc už ve sví knize o marxismu.
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(stát) — národnost je Saniostatiiá politická síla.

Z té analyse také mnsi být jasno-, že socialism- ne-

smí odmítat národnost: národ porobený politicky

je poroben hospodásky a sociáln-demokratický

pmoblém svobody, rovnosti a bratrství je ne-

toliko programem hospodáským, nýbrž zárove
programem politickým, sociálním, národnostním,

náboženským. Proto socialism a nacionalism vy-

víjely se zárove a na témž ethickém, na humanit-

ním základ.

24. Nepochopení národnostního principu svádi

mnoíhé marxisty k nesprávným výikladm války.

Oblíbené heslo marxist je, že nynjší válka je

kapitalistická. Avšak kapitál je na obou bojujících

stranách, jak ledy stal se pohnutkou války? Nmci
tvrdí, že válku zaaloi Rusko; po té stránce nmetí
marxisté jsou v divné posici, tvrdí-li v souhliase

s Vilémem a jeho kancléi, že Srbsko a Rusko jsou

vinny válkou, tedy zem nekapitalistické anebo

polokapitalistické. Mli bychom na konec agrární

aggressi a kapitahstickou defensivu. Ovšem pomr
se 'komplikuje spolkem s kapitalistickou Francií a

pistoupením' kapitalistické AngUc a Ameriky.

Marxisté picházejí svým výkladem do divné

posice také tím, že sami kapitalism do jisté míry

akceptují a podporují, odmítajíce vlastn jen jeho

vykoisování. Ale nznávají jeho liospodáskou



príKluktivnost a pevahu nail aKiártiíni a starším

stupnm výroby vbcc.

Jiný obmnný výklad, dávaný marxisty, zní:

Válka vznikla z kapitalismu imperialistickélTo.

Marxisté íkají, že imperialism vyplývá z moder-

ního industrialistickébo kapitalismu; industrie pote-

buje trh, kupc, suroivin atd., proto si podmauje
kolonie a agrární zem.

Industrialism a kapitalism nmecký, anglický,

francouzský atd. pomrn dlouho — alespo od

1871 — dovedly se o svých zájmech dohodnout; ne-

jedntoiu spo-r, hrozící válkou, byl vjízen klidn

(Maroko a j.). Ješt 1914, nedlouho ped válkou,

dohodlo se Nmecko s Anglií a ostatními koloniál-

ními státy velmi výhodn; pro najednou vznikla

válka? Industrialism a kapitalism k tomu výkladu

nestaí. Pokud s<e imperialismu týká, už upozor-

nno, že se pojmu užívá "hodn nejasn; imperialism

nmecký ve válce hraje jist rozhodu jící roli, ale není

to imperialism kapitalistický a industriální, nebo
vznikl mnohem díve, než Nmecko se kapitaliso-

valo a industrialisovaio.

Pokud se týká imperialismu koloniálního, staí

upozornit, že také zabrání kolonií je mnohem
starší než moderní industrialism a kapitalism; mimo
to lize snadno dokázat, že hledání kolonií nemlo
jen pohiuitk\- kapitalistické a industriální. Ješt za



války dokazuji iiénietí otkonoiriistó a politikové, že

kolonie se nevyplácejí, naopak, že Nmecko ua

kolonie Uopláii; a sro.nání nední statistiky po-

uuje, že Nmecko do Anglie muoíhem více (40krát

tolik) vyváželo a z ní dováželo pro svou industrii,

nežli z kolonií. Marxisté íkají o kupcích a kapi-

talistecli, že jsou dobí potái a pipisují jim do-

konce nevojenského duclia — tu najednou tito

kupci jsou tak bojovní a pi tom také hlupci!

Uvedená hesla marxistického výkladu války

jsou píliš jednostranná a primitivn simplistická,

jak celý oékonomický materiahsm a jeho filosioííe

djin a proto officiální marxistická filosofie této

války je nedostatená.

Nikdo netvrdá, že hospodáské zájmy nehrají

v této válce veJikou roli. Poznali jsme pece pan-

jícrmanism a víme, jak jeho vdcové zdrazují
pro Nmeciko potebu pdy, surovin, laciných pra-

covních sil atd. Snad každá válka byla zpsobena
lakotou a bažením po hmotných istatcíoh (»bona

terra, malí vicini« etl jsem ve stedovké Kronice),

^le otázka je, zda hospodáské zájmy v každé

válce a speciáln v této válce jisou jedin roz-

hodující.

Materialistický názor na život pivedl marxisty

za této války do kompromitujícího sousedství

s pangermány; ipánové z nmecké majority
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l.eiitscli, Rciincr (rakousky nmecký socialistický

vdce) a j. nedají se od pangermán rozeznat.

Nebyl bych ovšem spravedliv, kdybych nevzpomnl
autora J'accuse, který velmi brzy prohlédl; te
také Kautsky a Bernstein kritisují jednostrannost

marxistického výkladu války velmi úinn. V Rusku

Plechanov nepodlehl heslm jednostranného bol-

šcvismu.
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III.

VýCHODNÍ OTÁZKA.





14.

Program Spojenc v p«)dstat programem

reorganisace Východní Ettopt.

^5. — Vsecfcj" evropské scác\- byly znepakojo-

váoy otázkou sociální, ale uo nevedfa> k tžším kom-

plikacim mezíaárodním; zato nkteré stácy — ná-

rodn smíšené — mly akntní spory národnostní, a

tyto sporv" kalfly mezistátní pomry*. Na západ byla

aicntní otázka dánská v Šlesviku a alsasko-lcitnnská;

otázka irská není národnostní (v tom smysle

jako na pr. otázka polská nebo eskoslovenská)

a spor mezi Vaiony a Flámy v Belgii také nebyf tak

akatní. jak caco válka okázala, nebo Flámové háfí

Belgie proti Nmecku stejn odbo-dlan jako Vato-

nové a jejich pedstavitelé se \.tslovili proti odlou-

ení od Vaioná. Naproti tomu na východ byla celá

ada. akutních a akumjších než na západ, národ-

nostních spor: otázka polská, eskoslovenská.

jíhosfovanská (srbská, chorv^atská. slovinská), otáz-

ka maío ruská v Halii, rumunská, italská, make-

donská. ecká. \" Ruisku byla akutní otázka poiská
•" finská: váíkou sesilenv národní boje na Ukra-

im



jiné. Litv, u Lotyš a Est. na Kavkaze a na

vjxliod. Docela zvláštní je otázka židovská (ve

všecli zeniícli.)

Tento stav vci lidem politickx- niysliciin b>l

znám ped válkou, jak dasvdiije publicistická lite-

ratura o všech tchto národnostnícli otázkách; roz-

hodující velmoci, icny (piímo interessované, druhé

z diplcMiiatické shovívavosti, nepikládaly tmto
.otázjkám váhy a prohlašovaly je za »otázky vnitni<

— teprve válka pouila officiální Evropu o pravém

stavu vci, že totiž pásm'o od Baltického moe
k Adrii, k Egejskému a ernému moi. to jest Pru-

sko. Rakousko-Uhersko, Balkán a Západní Rusko
je territoriem národniostních problém a boj. Válka

je krvavou, názornou lekci svtu, uící, že pedním
|)robliérnem války je politická rekonstrukce východní

Evropy na nánodnostním základ. 'i'o je také pro-

gramem noty Spojenc Wilsonovi a delších pro-

gramových projev od té doby uinných; všecTmy

si všímají situace v Cenitrální a Východní Evrop,
pásma malých národ, a Ruska. Eráze » rekon-

strukce* nyní tak bžná, znaí rekonstrukci Vý-

chodu (a Centrální Evropy). Na Východ musí

býti upraveny politické hranice, organisovány

nové státy a vlády; vtši ást Evropy musí býti

politickj' pedlána.
Je pímo ncuvitelno. jak málo lidé ješt dlouiio

po vypuknutí války vdli o národnostních otáiz-



kádi; je to dkazem, jak politika dosud byla ue-

vciiá, povrchní, dilettantská.

26. — Vytkli jsme pravidlo, že každá národ-

nostní otázka je problémem složitým, samostat-

ným-; proto jen podrobnjší historický výklad a roz-

bor souasného stavu Ninecko-Pruska. Rakousko-

Uherska. Balkánu, Turecka a Ruska by nám ob-

jasnily bohatý obsah jednotlivých národnostních

problénnl a vyložily by. pro národnostní otázky

jsou nejakutiijší v tchto státech. Mohu zde podat

jen hlavní fakta a vedoucí zásad>

.

Už bylo ukázáno, že Nmecko a zejména Pru-

S'ko germanísovaLo znanou ást Slovan; od Labe

a Sálj- Nmci tlaili se stále na slovanský východ,

až konen se utkali s Polskou; byl to pruslíý král

líedich Veliký, jenž zesnoval rozdlení Polsky.

Bismarck formuloval direktivu prusko-nmecké po-

litiky, když Pozna pro Nmce prohlásil za nesrov-

nateln dležitjší než Alsasko-Lotrinsko; politika

ííerlíiia a hlasy vlivných nmeckých publicist a po-

litik protipolských dokazují, že Bismarckovo pra-

vidlo posud má v Nmecku všecku pilatnost.

Habsburkové panujíce dtoulio nad Nmeckem
provádli nmeckou politiiku a stejn smovali
proti slovanskému východu a jihu; potlaovali e-
chy a Slováky, pisvojovali si velkou ást Polsky,

tlaili proti Jihoslovanm. Rumunm a Italm.

Nmci, stejn jako mongolští Maai, smíili se proti
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Slovanm s odvkým vrahem kesfaiistva. s Tu-

reckem. V této válce popruštlé Nmecko. Rakoii-

sko-Uliersko a Turecko tvoíí ligu proti Evrop,
ligu protinárodní. nedemokratickou, dynastickou,

výbojnou.

Akutnost iiárodiiostni otázky v l^rusku. Rakou-

sko-UliersJku, Turecku (Balkán), a totéž platí do

znané míry o Rusku — spoívá v tom. že tyto státy

potlaují národy a národní minority uvdomlé a

vzdlané, národy díve politicky samostatné a ná-

rody, jichž ásti tvoí samostatné státy. Alsasko-Lo-

trinsko. teba bylo íšskou zemí. bylo samostatné a

pi Francii osvojilo si francouzskou kulturu; dánská

itiinorita v Šlesviku podobn byla samostatná a kul-

turn není nižší než Nmci. Polska byla taktéž sa-

mostatná; byla podloudným zpsobem rozdlena a

jaz-yikov potlaována, akoli znaná ást národa

byla kuturn na vysokém stupni. echové a Slováci

taktéž bylí samostatní; echové právn dosud jsou

samostatní a kulturn nejsou o nic nižší než Nmci;
Slováci nejsou kulturn nižší než potlaující je Ma-
ai. A totéž plai o Srbech a Chorvatech; Srbsko

a erná Hora jsou samostatné a tím pirozen p-
sobí jako vzor na Jihoslovany, potlaované Rakou-

skem a Uhrami; Chorvatsko si zachovalo jistý stu-

pe nezávislosti a proto maarský 'tíak pocifuje tím

tíže. Podobn má se vc s Rumuny a s Itah' v Ra-
kousko-Uher.sku.
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Na Balkán národové teprve v posledních le-

tech se vymanili z barbarského jha tureckého a po-

sud se neuklidnili; Turecko ješt drží ást í^ek
v podruí a zasahuje rušiv do správy balkánských

národ; posud v národnostních otázkách na Balkán
hraje znanou noh kulturn politický vliv Byzancie.

Srovnáme-li s tmito národními otázkami ná-

rodní otázlcN- na západi, do oí bije veliký rozdíl.

Pedn je na západ vbec málo národních spor.

Na západ je akutní vlastn jen spor o Alsasko-Lo-

trinsko; na východ je akutních oitázek aspo deva-

tero. Na západ se jedná o pomrn malé minority

(Dán 140.000, Francouz 210.000), kdežto na vý-

chod bží o celé národy znané velikosti (Poláci 20,

echoslováci 10, Jihoslované 10, Rumuni 10 mil.

atd.).

A pokud bží o spor mezi Nrneckem a Francii,

není ist národnostní. Mezi obma národy a státy

již po staletí je sporným úzehií pomrn nepatrné

(necelých 2 mil. obyvatel); spor byl stále více

o mocenské pos'tavení, nikoli národnostní, jak mezi

Nmci a malými státy slovanskými; nmecká vý-

bojná kolionisace obrácena je práv proti východu.

Proto smíme opakovat, že na západ velikých ná-

rodnostních (jazykových) boj není a že západ v-
bec, jak již ukázáno, politicky i národnostn se liší

od východu a speciáln od toho zvláštního sted-
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ního pásma menšícli luiiod mezi Nmeckem a

Ruskem.
Válka vznikla v tomto pásm sporem o malé

Srbsko — velestát rakousko-uhcrský, 51 mil. proti

4/^, prohlásil se za oli rozený. Dnes válka vede se

mezi velikými a nejvtšími státy, ale národní slo-

žení velikýcli východních stát dlá z mocenského

sporu otázku malých národ.

15.

Rozlenní Rakouska-lJhecska hlavním cílem

války. „Idea státu Rakouského".

15. — Rakousko-Uhersko, utvoené vtšinou

z ástí pásma malý^ch národ a složené z- devíti ná-

rod, je stát docela umlý, jak to jednou vyslovil

vdce Nmc (v. Plenner ml.), stát složený z vtších

a kulturních stát a národ udržovaných v podruí

dynastií a nmeckou a maarskou minoritnu. .Icstli

zásada práva národ na sebeureni je mínna do-

opravdy, Rakousko-Uhersko je poMticky a mravn
souzeno; od sklonku XVllI. století všeckj- národy

usilují o svobodu a samostatnost, Rakousko je zemí

národnostních spor a boj.

Rakousko je stedovký pežitek. Proti moderní

demokracii a národnosti Rakousko representuje

starý dynastický stát: dr. Seidler. rakouský ministr-



president, odmítaje nedávno sebeurení národ, vy-

slovil, co ped ním vyslovili v r. 1848 biskupové

rakouští a co se ve Vídni stále praktikovalo. V praxi

se ovšem dynastie nutn opírala o iiárodnost jednu

— nmeckou a maarskou — . a užívala jednoho

národa prcMi druhému (dividc ct impera). Rakousko

proti národm staví dynastii z boží milosti a ar-

mádu, ipiroti demokracii drží aristokracii, aristo-

kracii obzvlášt sobeckou a omezenou, druii

východoindické vikoisfujicí spolenosti.

Habsburkové nadarmo nebyli po staletí nme-
ckými císai — osvojili si stedovkou imperiali-

stickou ideu a p'(>'kraují v ni, i když se nmeckého
císaství formáln vzdah; sloužili oddati církvi, uží-

vajíce náboženství pro své rodinné cíle.

Habsburkové vedli a provedli protireformaci

pomocí dragoun a jesuit; »Qeis.tesmorderft, nazval

Metternichovský a Bachovský režim jeden z nej-

vtších rakouských (nmeckých) spisovatel. Sám
papež nedávno piznal, že pracuje k tomu, aby si

zachoval poslední veliký katolický stát. Klerikalism

je vdcem rakouského imperialismu, obráceného

proti pravoslaví v Rusku a na Balikán.*) Politicky

celý režim Františka .losefa byl založen na tomto

klerikáhiím imperialismu; Franz Ferdinand se svým

') Tento tradicioiiálni úkol Rakouska dobe osvtlil ve své
bražiie nmecký liberální theolog Elirhard.
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Gi')ss Ostcrreicli* lišil se jen svou taktikou, kterou

jeÍHi s'toui)eiici prohlašovali za >'pévnou vli«.

I*alacký, jenž 1848 prvý postavil Rakousku pro-

jí raní svobodné federace národ, ješt 1865 se sna-

žil formulovat »ideu státu Rakouského-: bylo by to

Rak'iUsko spravedlivé ke svým národm. O tomto

Rakousku i^aladký 1848 ekl, že by muselo být

/.novii vytvni^eno. kd^by nebylo.. Ale stvoení dua-

lismu 1867 pouilo Palackého, že od Rakouska spra-

vedlnosti oekávati nelze. eští novjší politikové

dost dlouho se snažili dívat se na Rakousko podle

Palackého /. r. 1865, ale Rakous'ko šlo svou osudnou

dráhou. Trojspoiek a okupace Bosny a Hercego-

viny udlaly z nho iwslušnou nmeckou avantgardu

na východ; jeho mravní nízkost odhalili diploma-

tické intrikj' za Aehrenthala a procesy záiiebský a

Friedjiingv. Poslední balkánské války a konen
tato válka jsou jen dovršením nemravné rakousko-

nmcv-ké politiky.

Mazzini po válce 1866 dobe rozpoznal Ra-

kousk). když pravil, že zánik Turecka logicky po-

vede k zániku Rakouska — ob politické anomálie

stály ;i padají spolu. Anomalnost Rakouska dozná-

vají i myslící politikové nmetí, kteí te si lámou

hlavu, jak Rakousko udržet; Renner, Pernerstorfer.

Bahr, Miiller a jiní — všichni uznávají, že Ra-
kousk'). má-!i existovat, musí se petvoit. Marný
p(3kus. nebof všecky ty nmecké plány usilují
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o iidižeiii nmecké a maarské iiadviád> . teba, že

chtjí svélio cíle dosáhnout chyteji a slušnji.*)'

Rakousko je celou svou podstatou, svou historií,

zempisem a cthnografii negací moderního státu a

moderní národnosti; od svého založení nemlo svého

v'.as'tního cíle. nýbrž bylo markou Nmecka, slouží-

cího císaství; je pouhým pívskem Nmecka
i dnes; svým stedovkým Ua nastickým thcokrati-

smem je negací národnosti, a nkteí pangerniáni

docela správn odsuzují národní amorfnost a bi.z-

charakternost Vidn (posledri na p. Mtilier).

28. — Hrab Czernín nedávno se dovolával

zvláštní živoHcnos'ti a síly Rakousko-Uherska. Už
ukázáno, že Rakousko není pirozenou federací ná-

rod, nýbrž že se udržuje jesuitismem a železem;

sám papež, pítel Rakouska, naizval zemelého cí-

sae za jeho terror v dob války »krvavým snvere-

nem«. Qladstonovo odsouzení Rakouska je pln
oprávnné. Práv v nynjší válce Rakousiko nikte-

rak nepodalo dkazu své živoucnosti: Bylo Ruskem
dvakrát poraženo, bylo poraženo i tím malým pe-
zíraným Srbskem, jen Nmecko je zachránilo ped
úpadkem; válka ukázala celou neschopnost a celou

degenerovanost vcdoncích arciknížat a aristokracie

') V té píin program iimeckýcli socialistíi Reniiera a

Bauera se v pudstatC- neliší od paiifferinánu; Reniier pijíiiiá

Nauinannovii Centrální Kvropu, jelio i Banero\a národní anto-
nomie je jen koncesse, aby Rakousko-Uhersko a jeho némccký
ráz bylo zachováno.
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a ukazuje to ovšem nyní svolaný parlament. V tak

hrozn, v taik veliké dol> nový císa a jeho rádcové

nemají jediného mužnélio slova, — samé íráze a

obvykle hloupé chytráctví; císa Karel už te pod-

léhá i s císaovnou klerikálnímu vedení — bez zku-

šenosti, bez politických ideí, bez vle k moderní

politice pirozen se opírá o starou a jedinou ideu

své dynastie. V affée dopisii princi Sixtovi císa

Karel iilkázal znova podstatu rakouské politiky

lež.*)

Pravý stav vci ukázal se v této válce — Ce-

clioslováci, .lilioslované, Rumuni, Italové, brzy

i Malorusové a Poláci vypovdli poslušnost a po-

stavili se pnMi Rakousku — 6(1.000 poprav a ipomoc

Nmecka udržela Habsburky na as. I Maai jsou

proti Rakousku, a mezi Nmci byli radikální

pangermáni, žádající plipojeni Rakouska k N-

') Císa Karel y>%iú pro presidenta francouzské repiil)liky

v patrném néekáváni. že h"raMeoiizové jeho a jeho rádcii chytrá-
ctví neprokoiikiiou; sviij xlastní plán vyslovil v liruhéni psiiní,

díméni králi l""erdiiuuuk)vi Riiiniinskéinu: tu zdrazuje zásadu,

že králové musí te držet dohromady, ab> iHiájili monarchisin
proti deinokratickéinu hnuití.

Tyto zásady doslova se .shodují s tím, o po Bisinarckoví
usiluje císa ViJém; a Vilémovy zásady osvojil si pítel a rádce
Karlv, hr. Czernin. (i^)dal jsem zprávu o incinorandu hr.

Czernína, psaném pro Franitiška Ferdinanda, v nmž je vylo-

žen plán Vilémiiv, udržet moiiarchism a tsné spojeni imm-
archíV; v tom memorandu zárovei je zdraznn nmecký ráz

Rakouska-Uherska a jeho pátelství s Nmeckem. Víz v Ple-

cliatiov .ledinstvu 9. ervna 1917).
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meckii. Jestliže se tito pangermáiii te za války

smíili s Rakouskem, tedy jen proto, že Rakousko

otrocky vykonává úlohu Bismarckem a Lagardeui

mu uloženou, j;i'k to jeden z vdc (posl. Iro) od-

kryt povídá.

Evropa a Amerika mají volbu mezi degenero-

vanou dynastií a svobodou devíti národ, nebo
i Nmci a Madai vyšinou se na vyšší stupe poli-

tické mraviuísti. jestliže budou donuceni vzdát se

vykoisování ostatnícli lulrod a sloužení zpáte-

nické dynastii.

Rakousko už dávno upadá: krok za krokem mu-

silo se vzdát svých periferníoli území (švýcarské,

belgické a italské provincie); Pruskem bylo vytla-

eno z Nmecka a uvnit nas'tal rozklad dualismem.

Rozlenní Rakouska je, pirozeným a nutným hi-

storickým processem.

29. — Nkteí rakouští pangermánští politikové

romýšleli na sesílení Rakouska zmenšením. Pene-
cháním Tridentska rtalii. odstoupením, nutno-li Bu-

koviny, a teba ásti nebo i celé Halie Rakousko

podle tchto plán by nesesláblo; bylo by kryto

proti Itálii, Hali by stála pod rakouským a nme-
ckým vlivem a za odstoupená území našlo by se od-

škodnní na Balkán a v Rusku. Samostatnost ma-
lého vysíleného Srbska by na as nepekážela plánu

sjednotit Jihoslovany pod Rakouskem a okkupovat

takto Balkán.
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Tyto plány jsou ist pangermánské. Panger-

máni už dávno ve vídeském parlament (sáni

Schónerer) žádali oddlení Halie a Dalmácie, ab\

Nmci proti Cechm mli vtší majoritu v parla-

ment, protože echové jsou nejvtší a nejsilnjší

pekážkou pangermánských plán.

30. — Mnozí se domnívají, že Rakousko k válce

bylo Nmeckem dohnáno proti vli a že po válce

bude proti Ninecku. To je nepochopení historie:

Rakousko od svého poátku sloužilo nmecké idei;

rakouští nmetí spis;Ovatelé (na p. citovaný Miiller)

to dobe pochopili — trochu svobody Slovanm ne-

pekáží germanisaci ideami. Dá se germanisovat

i slovanským jazykem. AemuJace s Prus-kem, jak

už eeno, de facto sesilovala v Prusku i Rakousku

nmeckou ideu, až konen Bismarckem nalezena

definitivní fornuile pro organisování pangermánské

výbojncKti.

K tomu se Maai poddali Nmecku na milost

i nemilost, jak to nejen Tisza, ale i Andrassy, Ka-

rolyi a tuti quan'ti stále prohlašují. Víde a Budapeš
nebudou profinineekými.

Ani spekulace na rozdíl církevní a náboženský

se neosvdí. Nmecko okupovalo Rakousko poli-

ticky, katolíci v Nmecku je okupuji církevn; vdi
dobe, že rakouský katolicism je bahno — tak to vý-

slovn formulová! kolínský katolický orgán — ale

jesuitm v Kolín a Rim to nepekáží, naopa'k Ví-
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de bude tím poddanjší, ceiitriini v Nmecku stane

se politickým vdcem slabošskýcli Rakušan. Pru-

sko Friedrichovo a Bismarckiivo co d:0 iesuitismu

nezadá centru a Vídni; dynastické prestižové poli-

tice Rakouska vždycky se jedná pedevším o zdání

— Berlín vídeským ctiouCkám vyliovuje velmi cliy-

trácky a nevadí mu, jest-li Habsburkové si zacho-

vávají zdání nezávislosti a dokonce prvenství. Ber-

linu nevadí na p., že v otázce polské Víde jde pe-

nkud jiným smrem; Berlínu nevadí, když rakouští

ageniti ted, zejména v Americe a Anglii, roztrušují,

že Rakousko je proti Berlínu, že bylo do války vta-

ženo, že války má dost a t. p. — ve skuteností se

Rakousko neprotiví politice Berlína a pijímá vše-

cko, co Berlín pokládá za nutné. A jestliže Víde
jde nkdy doopravdy cestou svojí. Berlínu to na

konec také nevadí — Berlín a Víde jsou jako siam-

ská dvojata. Jejich kooiperaci hlavním smrem nej-

pádnji illustruje tato válka; tuto válku vyprovo-

valo Rakousko a jeho falešná protisrbská a proti-

slovanská politika; Nmecko užilo píležitosti a dalo

svému spojenci carte blanche, pikrývajíc takto,

jsouc dobe pipraveno a pejíc si války, svou spohi-

vinu spojeneckou vrností.*)

") Už ped lety formiiinval jsem tento úsudek o rakouském
katolicismu ve své pednášce v Bostone ('1907); opakuji: odsu-
zuju tu speciáln katolioism rakouský, proto.že sloiiiží politice;

tento katolicism je proto bez pravé náboženské živoucnosti
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31. — Austrofilnvé hájí Rakousko, ukazujíce

práv nám Cechm na to, že prý jsme pod Ra-

kouskem dosálUi toho vysokého stuipn kultury,

který všude se s píidivením uznává. T kultury jsme

dosálili z vlastní iniciativy a síly; Víde ni'kdy po-

sitivn nepodpoirovalia ani nás. ani jiných národ,

nanejvý.še pestala na as pekážet, když její intriky

a utiskování se!'lia!\-. Cccliy byly už ve stedovku
jednou z nejikultiirnéjšich zemí. Po úpadku, zavi-

nném iílavn rakouskou protireformací, eský ná-

rod pí)kraovai ve svých tradicích. A jestliže Víde
v ]}( slední dob nepekážela jako díve oekonomi-

ckému rozvoji zemí eských, stalo se to z ohled
finanních — dynastie potebuje na armádu a by-

rokracii, do níž se v poslední dob hrne aristokracie,

hodn penz, a prot.) dovoluje, aby práv národ e-
ský platil na státní str.;j. jenž v prvé ad slouží

dynastii.

.\2. - Nkteí západní austrofilové si našli také

ten dvod, že prý všichni bojujeme proti Nmtcku
a jeho pruskénni militarismu a proto nesmí se N-

iia rozdíl fíá katolicismu v tch zemích, kde, jako v Americe,
je posta'Vein na vlastní nohy. Katolicism je silný v protestant-

ských a Iil)erálních zemích, je však mrtvý v zemích, kde je

lieatiis ipossidens. Píkrý úsudek kat()llckéh<) listu v N-
mecku je d«cel.a oprávnný; ku charakteristice rakouského
katolicismu siliou/iž na p. fakt. že pro vynikající místa hierar-

chu vyliíraji se aristokraté, a rozumí se, že císa voli osoby.

iakýeh potebuje. Ne, - Bull není RaikušaU" (Hyron).
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mecko sesilovat ptileiiním rakouských ástí n-
meckých. To je problém arithmetický — co itotiž je

více, padesát nebo sedm? Posud Nmecko mlo
k disposici celé Rakousko (51 milion obyvatel), roz-

leniiíiii Raikousko-Uhcrska by mlo jen nmeckou
ást a to obnáší sedm až osm milion. (Nmecké
minority v esikýcli zemícti, v Uhrách a jiné, by se

Nmecku nedostaly.) .le ovšem vcí Habsburk,
ciitjí-h se udržet samostatnými; bez-pochyby by

volili následovat píklad byzantských císa — z-
stali by císai i po ztrát territoriálního impéria. Ber<

línu by to nepekáželo, naopak,' byl by zbaven sta-

rostí o Víde a její panem et circenses a nebyl

by znepokojován druhým sídelním mstem. Ra-

kousko je silnou, a!e také slabou stránkou N-
mecka — bez Rakouska a jeho nenmeckých národ
Nmecko bude nuceno žít jako všechny ostatní ná-

poíly, svými vlastními silami. Rozlenní Rakouska,

opravdové provedení prohlášené zásady sebeurení

národ je nejvtší raiu)u pro pruské Nmecko.
To musí být jiasno zejména po vojenském a po-

litickém úpadku Ruska. Si'.;né Rusko bylo západním

národm vydatnou vojenskou a politickou oporou;

Rusko, seslabené vojensk^ a oekonomicky, stane se

úpln koistí Nmecka, nebude-li Rakousko-Uhersko

rozlenno — rozlenním Rakouska Rusko bude

nejlépe chránno, nebof bude zbaveno svého hlav-
iiílio nepítele a pestane sousedit s Nmedkem.
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33. — O Maaícli a jejicli státu teba povdt
jen nkolik slov.

Podnes Maai politicky žijí z revoluce 1848 a

z jména Košutova; a pece už tenkrát Maai potla-

ovali ostatní národy Uher. To dobe postihl Ca-

vour ve své charakteristice Maar, když ekl, že

bojují sice pro svou svobodu, ale neuznávají svo-

body pro jiné. Maarský stát je bez hlubší kultur^'

a maarský lid niím není výše, než Slováci, na-

opa'k, jak dokazuje jazyk maarský, pejavší od Slo-

vák massu hospodáských, administraních a kul-

turních termín, .le pravda, že maarské vlády vše-

možn usilují o umlou kulturu, ale užívají k tomu

násilné, nemravné administrace.

Maai jsou národ píliš aristokratický, velmi

etná šlechta a veikostatkánstvo spojené s kapi-

tálem udržuje si násilím moc. Tato vykoisu-
jící vrstva udržuje styk s cizinou a udržuje cizinu

v neznalosti pravého stavu vci. Neznalost isolo-

vané maarštiny a nemožnost pronikavjší kontroly

se strany západu umožuje Maarm oligarchický

absolutism a maarisujicí imperialisrn.

Tento absolutism okrašlují »ideou uherského

státu«: v tom se Maai shodují s pruskými jun-

kerj-, držícími ideu pruského státu. Už zakladatel

uhersikého státu, sv. Štpán, prohlásil stál jedno-

náfodiií za nedokonalý - .státovda národ-potlao-



vatelfl je všude a vždy stejná. Mezi Prusy. Raku-
šany a Turk\' je práv slioda vnitní.

Maai všeclmu svou energii obracejí proti

SLovanni, zejména proti Slovákm (maarské pí-

sloví: Tót nem Ember — Slovák není lovk!) pak

proti Malorusm, .lilioslovanni a Rumunm; jejich

protislovanské štvaní, nalézající ochotné hlasatele

hlavn ve vídeském tisku, je do veliké míry spolu-

odpovdno za tuto válku.

Pruské Nmecku: kultura vnjšího poádku
a luilitaristického materialisuiu.

M. — Prusko, ekli jsme již. tná s Rakouskem
znanou podobu svým vznikem a také cílem své po-

litiky na výclfod a svou taktikou, teba že jsou

znané rozdíly temperamentu a charakteru mezi

pruskými (severními) a rakouskými Nmci; tito pod-

léhají do znané uVny vlivm ostatních národ Ra-

kouska-Uherska a jsou i rasov znan odlišní.

Prusko dnes je národn jednolitjší než Ra-

kousko; je hlavním požadavkem pangermánského

programu, udržovat všemožn národní jednotu, a

ukazuje se na slabost Rakouska a Ruska, vyplýva-

jící z národní nejednoty. Proto pangermáni požadují

násilnou germanisaci, koloiiisaci a hromadnou emi-
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Kraci nciinieckýcli živl. Prusko po Rakousku je

iiárocin státem nejsmíšetiéjším; ctlmoKrafie svdí
takto o tom. že Prusko bylo vybudováno násilím.

Prusové sami jsou germaiiisovauý národ, píbuzný

s Litevci; také je mnoiio germanisovaných Sl(!vain'i

v dnešním Prusku - - podle Bismarcka je to dobré

skížení ženské (Slované) a mužské (PrusovO-

Nmci) rasy.

Z pangennánskýcii plán a poiitickýcli zásad

muž jako Bismarck. a te z celé války a mírové po-

litiky Nmecka a Rakouska je patrno. že pedmtem
nmecké výbojiiosti je východ — Drang nach Osten.

Prvním a hlavním požadavkem nmecké východní

politiky je udržet si Rakousko-Uliersko; Rakousk/í

je Nmecku mostem, jak zní titul paiigermánské

brožury — mostem na Balkán a Turecko a tudíž d;;

Asie a Afriky. Z téhož dvodu ve spojení s Ra-

kouskem Nmecfko tlaí se do Ruska: nominální

svoboda baltických provincií. Finska. Ruského

Polska a Ukrajiny jsou doasným prostedkem.

Belgie. Alsas-Lotrinky a západ vbec nemá za

dané svtové situace pro Nmce vtšího významu,

jesliže se jim podaí získat východ. ()vládn.ou-li

východ, pangermánský úet s Francií a Anglií, a

pozdji i se Spojenými Státj'. bude snadno vyízen.

.35. Vývojem války si Francouzové. Angliané.

Ameriané tento stav vcí vyjasnili (Italové dávno
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jsou proti Rakousku) a proto tak drazti se staví

proti pruskému niilitíirismu.

Militarisin pruský vede nás k aiial\si pruské

otázky vbec. V Nmecku samém se tato otázka

objejii pojímá v tom smysloi, že pruský snm
musí se stát více derrtckratickým; pipouští se oeko-

ii.;mický a politický rozdíl mezi Nmeckem zá-

padním a výcliodním (pruští junkei a jejicli velko-

statky na východ atp.). Avšak je hlubší a širší

pnoblém pruský — problém formulovaný pan-

germanismem a jeho filosofy. Lagardem, v. Hart-

mannem a jinými, problém rozdílu pruského a jiho-

nmeckého ducha, problém oprávnnosti Pruska

vést Nmecko a Nmecko pímo popruštit. Rozdíl

se asto formuluje heslem: Qoethe i Bismarck?

a dává se ob^xejn odpov, že rozdíl je, ale že je

nepatrný a pokud je, že pispívá k bohatosti n-
mecké kultury; práv za války nkteí rakouští a

pruští Nmci zpytují své svdomí a picházejí k zá-

vru, že nmectví pruské vedle rakouského (jího-

nmectkého vbec) je oprávnno a ukazuje se na

miožnost a nutnost organické s\iitliese obojího

smru nmeckého národního ducha.

Není píjemno o vci tak kom|)likované pronést

struný úsudek bez delšího odvodnní; dovolávaje

se svých dívjších projev, podám tu s patinou

reservou svj názor, názor, jak mysliím, vcný.
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Nebudu rozbírat rasový problém — pokud

totiž nynjší Prusové a ve kterém rozsahu mají

vlastnosti iieiimeckýcli Prus, o nichž nmetí
historikové nám íkají, že byli udatní a ukrutní.

Stejn tu nelze vyšetovat, kolik je v Prších krve

slovanské. Tato analyse vyžadiovala by vyšetení,

jaké jsou rasové pímsky Nmc jižních a zá-

padmícli, nebo tito také nejsou ist nmetí (pí-

mskj- keltické, románské, slovanské i mon-

golské a j.). Zde staiž vyslovit se o pruském poli-

tickém programe.

Odmítám pruský étatism. kult pruského státu

íi speciáhi pruského monarchisnui: odrnitám ideu

pruského kráiství. prohlašování dynasty za božské

zjevení, odmítám pruskou negaci pariamentarismu,

zbožování války, kult militarismu a zmilitariso-

vanélio byrokratismu. Toto pruství je hluboce za-

koenno; Sombart je mluvím tisíc nmeckých
iiitelligent, když podstatu nmeckého myšlení vidí

v dovednosti, spojit se s božstvím již na zemi a když

v mililarismai vidí nejdokonalejší slouení Výmaru

s F^stupimí. (»Je Faustcm. Zarathustrou a Beetho-

venem v okopech.") Sombartovo božství, rozumí

se. je fetišem professorského historického materia-

lismu.

Na Bismarckovi lze vidt, co je pruství poli-

ticky; jeho životní práce spoívá v zajišování pru-
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ského monarcliismu proti revoluci, socialismu a de-

mokracii. — a kus tohoto Bismarcka je v každém
Nmci — i v panu Sclieidemannovi a Davidovi; a

práv tito socialisté, kteí se smíili již i s mon-
arcliismem. jsiou mítkem, jak Nmci si zvykli na

pruský militarism a monarcliism.*)

A tragika Bismarckova života a jeho poli-

tiky- tkví v tom. že na konec proti své idei podniikl

odboj proti Vilémovi — Bismarck vdl a vidl, jak

slabých a nicotných representant své idee háji, on

odhalil závoj monarchické Isidy ... V té rozpolce-

nosti. v té poloviatosti (Bismarck hrál si s Lassal-

lem. ale Lassalle hrál si také s Bismarckem) Bi-

smarck systemisoval pruský politický jesuitism. on.

odplrce rakouskélio jesuitismu a jeho malichernosti;

kdo psychologicky analysuje hloub, nedá se oklamat

Bismarckovskou taktikou — proti capaské diplo-

macii užíval bluffu robustní polopravdy. Bismarck

hájil ztracené posice a pochopoval, že posice je

ztraceiu'i. A pece vdom dlal politiku krve a

železa, ze které, jak víme od Busche, nikdy ne-

erpal žádné radosti a žádného uspokojení. A tento

Bismarck a mužové á la 'Ireitschke provedl tu syn-

thcsi Výmaru a Postupim — Treitschke prohlásil

") Monarchism v Nmecku je potencován tím. že nemají
jen císae, ale mají v státech své krále, knížata atd. Bebel ekl
1,190,3) právem: monarchie v Prusku je monarchií par ex-

cellence, že takové v celém svt být nemže.

M.lsíryk: Nová Evropa 9 J29



morálku za údl malých lidí iiskuteniijícicli malé

vci, kdežto stát musí provádt vci vclik.

Ta rozpolcenost Bismarckovská je -ovšem

v pojmu a v podstat pruského státu: Stát z boží

milosti, jehož dynastové jsou pímo novodobí prc-

roci boží. je celou svou podstatou konservativní.

legitimisticky; avšak imperialistická výbojnost nuti

pruského krále železem a chytrostí absorbovat sou-

sední dynasty z téže boží milosti (Prusko vznikl<i

polknutím více ,než sto dynastií) a paktovat se

socialismem a s revolucí.

V tom práv tkví pruský |><)litický materialism

— proto, že stát má k disposici úinnou armádu a

mže mobilisovat massy, není veliký, jestliže cíl

jeho úsilí není veliký, velkodušný, a pruská politika

nikdy nebyla estná a velkodušná. (Viz práv uza-

vený neestný mír s revoluním Ruskem; a Vilém

se umlouvá s Trockým. legitimní monarcha s revo-

lucionáem, a dokonce s židem, který by se v jeho

armád nemohl stát dstojiníkem. V Prusku jsou,

národnos.ti potlaovány, ale v Belgii Prušáci podn-
covali národnostní chtní Flám, atd.) Prusm ne-

dostává se té velkodušnosti, kterou mají Francou-

zové, ani nemají naivnosti a upímnosti, kterou se

vyznamenávají Angliané a Ameriané. Prus je

stále na stráži proti všem.

36. Nmci se dovolávají pro své prvenství své

filosofie a vdy a ukazují na užití vdy v celé



administraci a vojenství, v tuispodáství a ob-

ciiíodu. -<-,• vv-^

Nmedká vda. to je pravda, je úinná, ale není

svobodná, je ástí officiálního systému;, ntrieck
university jsioii dudiovními kasárnami. Nmecká
filosofie je hluboká, ale znaná ást té hlubokosti

je vynucená. vyuml'kovaná nesvobodnu, je moder-

nisací scholastiky —politický cíl už naped urený se

všemožn ex post dokazuje a upravuje: nmecká
filosofie, pokud se neopírá o nkteré speciální v\',
není uež nedlním kázáním pro akademickou intelli-

genci, budioucí státní a církevní úedníky. Podívejte

se na nmeckou literaturu právnickou, zejména

státovdeckou a politickou — kolik mozkové práce

se vynakládá na obhájení theokratického' absolu-

tismu, jalké zvláštní ikategorie 'monaršího- práva,

zvláštního monaršího »úadu« atp. se vynalézají a

vc je pece tak prostá: na vyšším stuptn' uvdiomní
a vzdlání absolutistický monarchism je prost ne-

mravný. I za této víVky nmetí právníci a filo-

sofové dokazují pednost pruskcnnicckého státu

a jeho adiministrace ped anglickým a západním
vbec — není absurdnosti, jíž by nmecký professnr

nedovedl šikovn hájit. .le mi líto. že se k toimi

propjil i tak rozumný lovk jako Toennies —
západ v theorii prý pekonal stedovký then-

krati.sm a proto pojímá stát jen utilitaristicky — nic

více nui denH)kracie neznamená. Prusové patrn
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zvykli si. na theokratický carism a proto není ná-

hodou, že Treitsciikc uznával carism ruský a že

Hohenzollerové a Bismarck tak dlouho a iiUimn

byH oddáni Rusku. Nyní se spojuji s the^jkratisincm

turcckýnt a také lio iiájí.

.37. Nmecká sciiolastika jeví se nejkiklavji

v theologii: v pruském heokratickm systómii stát

má lví podíl a proto jeho tlieologic není než politika

v církevním a náboženském pevleení. Ludwig
Feuerbach a jeho kritika theologie je v podstat

kritikou pruství.

Nmecká scholastika vznikla docela tak. jak

vznikl jesuitism v katolicismu. Mimo to Hohen-

zollerové musí mít ohled na centrum a katolík\- a

ve své rivalit s Rakouskem pizpsobili se vi-

defiskénui jesuitismu. I^rus'ko-Nmecko absorbovalo

Rakousiko, ale pí t(nn 'polklo i znanou dávku raku-

šáctví a te absorbuje a polyká již i mohamedanisni.

Prusko zradilo reformaci; Prusko je svtský

jesuitism — ve svém úsilí, udržet stj co stj ste-

dovký theokratism, užívá týchž method jako So-

cietas Jesu. V tom Prusko vede duchovn Ra-

kousko, v tom je jeho veliká vina: pangermánští

publicisté znají Rakousko docehi dobe, lidé jako

Trcitschke, Lagarde, Lange a j. vdí. že Rakousko

je politickým zmetkem a stedovkou mumií, a

prvá generace pangcrmán byla proto pro rozbiti
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Rakouska, ale Bismarck a stej,n Lagarde ustálili

taktiku, využít Rakouska pro své úely.

Jsou mužové, kteí bismarckism prokoukli, ale

je jich málo; teprve te také minorita socialistická

poíná samostatnji myslit.

Bisiiiiarck sám se o stavu véci nemýlil — odtud

jelio pokus kulturního boje proti centru a ímu; ale

Bismarck kapituloval, piroitože církev a náboženství

posuzoval politicky. Jak malichern se díval na

starokatolíky — tento výkvt nmeckého katoli-

cismu a katolické theoloigie mu neimponoval,

protože neml za sebou massy! Mo,narchism pruský

dnes nemže být než formou demagogie.

Jesuitism je také v podstat pruského milita-

risimu: brutální udatnost slouená s ch>'tráctvim -

systemisovaná násilnost užívá lži, nebo lež je jen

formou násilí.*) Jestliže válka, jak ekl pruský

stratég, je jen jinou formou politiky, rozumj poli-

tiky staré, pak — nmecký militarism nerodí

Achilly, nýbrž Odysseje.

') Vilém je odpovden za brutální slovo o píklad Hunu
proti Ciatifrm; v publicistice spojenecké ujalo se proti Ninciii
za této války slovo: Hunové. Nmci úmysln protivné vojsko
a (ihyyaitelstvo zastrašují: Rusové ve výcliodiiini Prusku do-
pustili se také nelidskosti. ale Rusové neprolilašují se za nej-

kulturnjší národ, jejich vojsko nevynikalo disciplínou, a mimo
to byli na ústupu. Nmci se dopouštjí harbarsitví docela v-
dom, soustavn a proto odpovídá pi jejich disciplin za to

Ncdení; kdyby vedení bylo dalo lidský záidaz, vojáci by se ho
b>li drželi; a Nmci páchali své ukrutnostj pí vítzném po-

stupu.
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Odtud nedostatek opravdu ^velikého vojevdce

á la Napoleon; všichni ti Hindcnburgovc a tutti

quanti jsou dobi, pilní a svdomití generálové, ale

'není v nich za mák genialnosti, a nemohlo být:

Nmci nemají v této válce veliké idee. jen chy-

tráctví hrabivé paiiovamosti.

Nmecká dit^lomacie a její pod/kopná práce ve

všech státech je pir<-zeným odvtvím pruského

militarismu a politiky.

Tsné spojení scholastiky- a mili^tarismu pro-

vedl už stedovk a jeho duchovní a fysický absolii-

tisiTi a irnperiahsm.

.58. Celá nynjší nmecká Ikultura, dovoleno-li

se odvážit takové generalisace, je vnjší. Nmecko
je silné a slabé svým vnjším poádkem: samá

organisace, organisace organisací, nadorganisace.

ale cíl — panství nad národy — je mravn špatný.

Pruský poádek, vdecky promyšlený, je silou a

Nmci se proto cítí jako Herrenvolk; ale trochu

více anebo mén kultury, a dokonce té vnjší, ne-

dává právo panovat nad národy, kteí se vyvíjejí

zpsobem svým. Rzní národové jsou na rzném
stupni vývoje, není psáno, že všichni musí být zá-

rove a stejn vzdláni; staí, když o své mravní

a rozumové zdokonaleni a 'pokrok poctiv usilují.

hATopa má být sjednocena, jednotná, ale U> ne-

znamená, že má být jednotvárná. Naopak, vývoj

spje k rozmanitosti, k individualisaci. Nmci pi
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vší své vd a uenosti práv i v této válce doká-

zali, jak dovedou být krátkozrací; dobe se vo-

jensky píipravili, ba pipravili se jediní, ale neped-
vídali, jak se válka vyvine, podceovali Rusko, pe-
L-eovali Rakousko, nerozumli Anglii a Americe a

mýlili se ve Francii, již prohlašovali za degenero-

vanou. Vbec se Nmci práv v této válce i pes
svá vítzství ukázali malými.

Pi vší své touze po svtovosti Berlín nepo-

mrným vlivem dynastie je ztlaován k malosti a

zvláštní obmezenosti; Víde dokonce je hotový

habsburský Kocourkov.

Uznáváme, že dkujeme nmecké literatue,

vd a filosofii, nmecké technice mnohé. Ale uili

jsme se a vychovávali jsme se také Franoouzi,

Angliany, Italy, Ameriany, Skandinávy, Rusy.

Vzdlání rozumové je jen ástí národní kultury;

v tom bychom se mohli dovolávat práv nmecké
.psychologie a filosofie — charakteristickým zp-
sobem filosofie neofficiální; offíciální, universitní n-
mecká vda a filosofie sloužila píliš jednostrann

kulitu rozumu a tím materiálnínni prusismu, moci

vojenské a hospodáské. Odmítáme ve jménu huma-
nity a pravé kultury materialism a mechanism
pruského militarismu. Nelze nevzpomenouti slov

Hercenových o Džingischanovi s telegrafy, parníky,

železnicemi, s Carnotem a Mongem ve štábu,

s puškann' Mignet Congreve pod vedením Batye —
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taktika Moltk, diplomacie JFridricha až po Bis-

marcka a Viléma nutí nás ke zdrželivosti vi
Nmcm a jejich nové kultule; ostatn Moltke sám

dobe vdl, že evropští národové nemohou mít

Nmce rádi.

17.

Reorganisace Východní Evrop)^ a Rusko.

.59. Už bylo ukázáno na národnostní a politický

rozdíl západu a Ruska; na západ je mnoho národ
a stát, Rusko má mnoho národ, ale tvoí jeden

stát. Na territoriu ne vtším, teba že hustji

obydleném, západ je politickou organisací etných

a kulturních, starých národ; representuje politicky,

oekonomicky a kulturn vbec organisaci jntensiv-

njší, intensivnjší využití všech kulturních sil,

kdežto Rusko je kulturn ješt na §tadiu extensiv-

nosti. Západ je organisací autonomních celk národ-

ních a státních. Rusko bylo organisací centra-

listickou, absolutistickou, — nedostatkem auto-

nomisace carism také padl. Proto revoluce ihned

prohlásila autonomistické heslo: sebeurení národ
a radikální strany interpretují právo sebeurení na

právo politického odtržení; tento program se pi-

rozen dal sám sebou v zemi tak centralisované a

pociující proto pímo živelnou potebu autonomi-

sace. Na západ — jaká rozmanitost a pestrost

136



samostatných jaizyk, národ a stát, teba že zá-

pad nemá ani dva^krát tolik obyvatelstva jako

Rusko; v caristickém Rusku — jaká jednotvárnost

administrace. A piece ani západ není ješt dosta-

ten autonomisován. ješt i na západ centralisace

dusí pirozené úsilí po individualisaci, auonomisaci;

odtud úsilí rzných národ po samostatnosti, odtud

také tato válka. I Rusko má pirozenou a historickou

rozmanitost kulturních sil a ástí, ale carism ne-

dovedl sil tch budit a orgaiiisovat a proto itak bídn
sám v sob se roizvalil a zmizel, a proto také revo-

.llice je posud tak negativní, málo konstruktivní.

Carism nepipravil Rusy k aministraní práci.

Po stránce národnostní je Rusko docela zvlášt-

ním útvarem, složeným z mnoha národ; nmecký
spiisovatel baltický pod jménem Inorodetz vydal

nedávno v Paíži spis. v nmž na Rusku (v Evrop
a Asii) napoítává 111 národ. Tejidence jeho

jako pangermán vbec je ukázat na mnohoná-
rodnost Fouska a hájit tím mnohonárodnosti Ra-
kousko-Uherska a Pruska. Avšak mezi Ruskem a

Rakousko-Uherskem a Pruskem je po stránce

národinostní veliký rozdíl. Vtšina národ v Ru-

sku je nekulturní a národn málo uvdomlá;
Rusové sarni, mže se íci. nestojí ješt na národ-

nostním stanovisku; massa lidu' má hledisko nábo-

žensko-církevní a hitelligence, pokud je sociali-

stická, také necítí národnostn. Heslo sebeurení
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iiáro-dfl Rusové rozšiují i na vlastni národ a jeho

rzné ásti; odtud vznik rziiýcli republik (vlastn

komun). Proto ešeni národních a jazykových otá-

zek na Rusi je rozdílné od evropského.

Pi tom velikém potu národ pomrn ne-

patrná ást sahá pes hranice do stát jiných, ze-

jmiéna evropských a platí to o národech kulturních

na západ Ruska (Poláci, Malorusové, Rumuni,

ást Litevc a Lxjtyš); ohromná vtšina ruských

národ je sjednocena na territoriu ruské íše. Ko-

nen shiší upozornit, že národové na Rusi jsou

vtšinou malí, fragmeiitární a k tomu ješt, jak už

eeno, nevzdlaní.

Rusko tlailo se po staletí na západ a sice práti

tomu pásmu malých národ, do kterého se tlaili

Nmci smrem na východ; v toin pásm Rusko,

Prusiko a Rakousko se utkaly a zápolily tu o panství

nad týmiž národy. Zárove Rusko se šíilo na

východ; k tomu bylo donuceno níiirK)rem Asiat a

slabostí proti západu; na rozdíl od západních ná-

rod, kteí všichni se tlaili na východ a jih, Rusové

napíed koloiiisovali sever —
- na jih. v Rvrop a

Asii, obrátili se ponirn pozdji.

Akutní, jist ntjakutnjší otázkou byla vlasín

jen otázka pollská, ale to je otáizka nejen národ-

nostní, nýbrž i politická a kultunii (katolicisni a zá-

padní kultura) vbec. Totéž platí o otázce finské
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(prctestantism a rasový rozdíl). Co se Nmc
v Ru's;kii týká. tož nemají iieipletržitého territoria,

jsou kolonisté v mstech a na venkov; tyto ko-

lonie zejména na baltickém území, z dob rytí-

ských ád jsou aristokraticko-výbojné. V nové

dob jsou indusitriáln výbojné. (Toto pilatí také

o Nmcích v Polsku.) Provincií nmeckých v Rusku

není; za to v Prusku 'provincie polské jsou.

Jestliže Vilém po uzaveni míru s Trockýni

slavnostn prohlašuje, že se ^tcd baltití Nmci
mohou veejti zVát Nmci, je to jem dkaz, že ani

válka ho nevyléila z jeho mluvkaení. Baltické

provincie nejsou nmecké, nýbrž litevské, lotyšské

a estonské, a znaná ást, snad vtšina nmeckých
baron a mšfan nesdílela názor Schiemann a

Rohrbach, nýbrž smíila se s Ruskem, zejména

uificiálním, a vyssávala nenmecký lid a Rusko

velmi vydatn. Nenémecké obyvatelstvo baltických

provincií svými mluvími už astji protestovalo

proti nmecké okupaci a pknui. usadit tam nmecké
dynasty.

4(1. nlcžitým stal se panjícrinanismem problém

maloruský (ukrajinský). Tu je lišit otázku jazykovou

a národnostní od otázky pohtické.

.Ide totiž o to, jsou-!i Ukrajinci zvláštní národ,

nebo jen ruský kmen, je-li maloruština (ukrajinština)

zvl'á'štním' jazykem, nebo diale^kteni ruštin> . I od-
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hornici jazykozpytcnvé (i slovanšti) jsou tu roz-

délleiii. Podle analogie jiných národ mže se íci,

že Ukrajinci i v tom pípad, že by jejich jazyk byl

jen dialektem, mohou se od Rus oddlit z d-
vod jiných, hospodáských, sociálních a poli-

tických. Poliitická samostatnost se neídí pouze

jazykem, jak nejlépe dokazují samostatné státy

nmecké. Co platí na západ, platí na východ.
Ovšem, západní historie ukazuje, že se dialektické

individuality podlizovaly kulturní výhod, vyplý-

vající ze spojení s vtším kulturním národem; ve

Francii na p. iprovengalština je od spisovti fra.n-

iny rozdílnjší, nežli maloruština od ruštiny; i n-
mecký dialekt piattdeutscii a jiné jsou odchylnjší

od spisovného jazyka Jiež maloruština od ruštiny.

Arci že francouzská a nmecká literatura a kultura

poskytují mnohem více než ruská, a Francie a N-
mecko vi dialektickým individuahtám nepostupo-

valy tak lUerozunm jako carism ruský.

Politicky Ukrajina sama v .i. »Universálu«

(1917) uznala ceiitráhií ruský stát a sebe prohlásila

za ásit ruské federace; je pirozeno, že nehotový

politický útvar ukrajinský cítil potebu opírat se o ru-

ský celek. Teprve pozdji (4. Universál) Ukrajinská

Rada pTolilásila Ukrajinu za stát samostatný, na

Rusku nezávislý; v tom, rozumí se, byla podporo-

vána Nmci a Rakušany. Pangermáni, nmetí i

rakouští, na Ukrajinu pamatovali a Ukrajincm



ukládají úikol protiriiiský.*) Rakouská politika uží-

vala lialiiských a bukovinskýcii Malorus (Rusín)

itejeji proti Rusku, ale i proti Polákim a na Ukra-

jinu poiilíží jen jako na prostedek pro svj kleri-

káliií imperialisni. (Memorandum Szeptyckélio.)**)

41. Nejen Ukrajina, ale i Polsko a ostatní malí

národové na východ potebují opory v silném

Rus.ku. sice budou pod formou samostatnosti liospo-

dáslk^ a politicky v podruí Nmecka. Bude mít

veliký význam, jak a do jaké míry se ty národy

na východ dovedou vyrovnat mezi sebou (pomr
Malorus a Polák. Poíák a Litevc. Litevc a

Lotyš).

Pomr Nmecka k Rusku byl dán pomrem
Pruska k carismu; už bylo vyloženo, že pruský

tiieokratism z vnitní píbuiznosti byl zajedno

s rnskýni. Rakouský tlieokratism pipojoval: se

k pruskému a rusikémii (svatá AUiance — vliv

metternichovštiny v Rusku a Prusku — záštita

') Na p.: Trvalé ruské iiehezpeéi tak iak tak jen utvoe-
ním nkrajinskébn státn nuiže tiýti vyloueno, ímž i v polské

otázce pro nás bude odstranna pochybnost^. Prof. Jaffe, 1917.

— .>Kdo Rusko chce zniit, anebo tžce poškodit, musí mu vzít

Ukrajiniu«. Carriere, 1917.
**) TerminoloKÍe je velmi neustálená; jedinotiivá oznaetií:

Malor.usové. Rusíiii, Ukrajinci. Kusáci mají politioký smysl.

Ukrajinec nechce se zvát Maloruswii, ást národa, jež cítí kato-

lickN' a antonomicky. nechce být zvána Ukrajinskou atd. Uží-

vám tu názvu: Malorus. maloru.ština beze v.šeho politického

zbarvení pro etlinoKrafické a jaz^•k()vé oznaení lidu ybývaji-

citvo Uka-ajiinu, Východní Hali, Bukovinu a uherskou Rus.
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Habsburk Nikolajem I. 1H48'9 - spolek tí cí-

sa, ale stao' antajíCiiiism íma >a Byzancie a

jesuitská politika Víii na Balkáne piostovab'

pomr a na konec v.\lilíidka na koist (pdu) po-

zmnila rusofilskou politiku Bismarckovu a

Treitíiclikeovu. Pangermáni. ásten pcd vlivem

politické agitace baltických politik (Scliiemann,

Rolirbach a j.), hnali <;fficiá1ní Prusko proti Rusku;

zastanci bismarckovské tradice (Hoetzsch) ukázal

se slabšími. Císa Vilém sám. jako Bcthmami-Holl

Nveg. in.a poátku válk\- prohlašov'dli Rusko /ja. hlav-

ního pvodce války a vinili je z imperialistického

panslavisnui. Výklad hodn jednostranný a ne-

správný.

Pomr Nmecka k Rusku \)\\ piosten novým
kursem — svtovou politikou, smující na východ

do Asie a Afriky; tu se srazilo Nmecko nejen

s Ruskem, nýbrž i s Anglií a Francií, s hlavními

mocnostmi asijskými. Tím také docíleno dohody

Rusika s Anglií. Nová svtová politika Nmecka
v jáde není než dsledkem starého nmeckého
Drang nach Osten: Vilém pokrauje v turecké

ix)litice Fridriclia Velikého, ale za nových sv-
tových poi!ir. Pokud Nmci tlaili jen na pásmo

malých nár(MJi°i a pokud pomr Pruska k Rakousku

'neb>'I defiinitSvn vyízen. Nmecko (Prusko) a

Rusko mohly se pátelit, zájmy pouze kontinentální

umožovaly shodu. Nmecko na Rusku mlo blízké
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a výhodné odbj'tišt pro svou energickou industrii.

Jakmile se Nmecko po roce 1866 doiiodlo s Rii-

kouskem a zaliájena energitjší politika na Bal-

kán a v 'l'urecku, když Nmiecko zapoalo politiku

koloniální a tím vedle Asie Afrika se stala pímým
pedmtem nnieckýcli tužeb, Francie a Anglie

byly piblíženj- Rusku. Rusko v nové svtové
situaci dostalo pro Nmecko nový svtcvý význam:

seslabení Ruska a zabrání ruského jihozápadu

(úrodnost pd\' uhli - erné moe) st ilo se

cílem nmecké politik\' a nynjší války. Zabráni

západiních gubernií rnskýcli, politika s baltickými

kraji, s Polskem a Ukajinou jsou výsledkem poli-

tiky usilující o organisaci nmecké centrální Rvrop.N'

a o panství v Asii a v Africe. Berlín—Bagdad do-

rvniio o Berlín—Varšava—Kijev—Odssa.
Východ, Rusové a pásmo malých národ h\\o

by Nimecku výhodnjší než ásti západu (Belgie.

AIsas-Lotrinky, ásti Francie); ovládajíc východ,

Nmecko by bylo s to. podmanit si západ. Evropa,

lidstvo, p(5tebuje Ruska. Ruska samostatného a sil-

ného.

" Rusko se na delší dobu nenn°iže vojensky'

uplatnit. Slovo Napoleonov(í o kozácké Fvrop se

nevyplnilo. Evropa spje k svobod a k lidskosti.

K tomu Rusko, usilující o republiku a demokracii,

dovede pispt znan a již piislplvá. teba že pi

pílišné negativnosti jeho revoluce vliv na Evropu
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je slabší než politicky iieprozíravi bolševici ped-
pokládají. Zatím však Rusko potebuje pomoci

Spojenc ke své administraiií reorganisaci.

Rusko si zjednalo v Evrop vliv Puškincm.

Turgenvem, Tolstým. Dostojevským. Gorkým —
Ruska bude také mít veliký vliv politický, pro-

vede-li revoluci d«le<diti — ale revoluci hlav a

srdcí. S carismem ruským ipadá carism vídeský a

berlínský, carism nebezpenjší, protože se opírá

o vdu a vyvinu.tý kapitalism. Caris.m romanovský

byl nevzdlaný a hrubý a práv tím svtu mén
škodlivý — horší je te carism ruské massy a revo-

lucioná. Odstranili cara, ale nepekonali carismu.

18.

Bez kritiky Spojenc?

42. Cekáni námitku, že kritisuji Nmce a Raku-
šany a mlím o Spojencích.

MJi bych k tomu metliodické právo: Nmci, ne

Spojenci nabízejí se za uitele, vdce, spasitele ná-

rod a lovenstva a proto máme povinnost na n
se pozorn podívat, zejména, když nám svDji kul-

turu vnucují v pilulkách své tžké artillerie. Nmec
je 'divná smsice kantora a žoldáka - naped vám
uspoádá pednášku o spáse duše a pak psti do oí
(teba i naopak).
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Ml bych co íci q Francouzích, Anglianech,

Amerianech, Rusiích atid a mé! bych i výtek dost

- dokázal jsem to svou prací o Ruších a svou kri-

tickou inností doma v našich národních pomrecli.

Nebyl fsem niky nacionálním šovimistou, ba nejsem

ani nacionalistou - ekl jsem už astji. že národ-

nost pociovat jsem vždy a od svého mládí ze

sociální a mravní stránky - ipiotlaováiií národnosti

je nwi hícheim proti lidstvu a lidskosti.

Smysl mýcli vývod iioní a nemže být, že

máme pijmout bud francouzskou, nebo anglickou,

nebo jiiiiou západní kulturu; tu mže se jednat pouze

o syinthesi všech kulturních prvk a složek, vy-

pracovaných všemi národy. To de facto filosofové

a odbbrniíci všech národ dlají, a dlají to minozí

lidé v životní praxi (pesthovalci. obchodníci a

všichni, kdo mají píležitost seznámiti se s rznými
národy, minority). Meziiiárodnost je nejen snadným
stykem s cizinou, ale práv tato kulturní synthese.

V tu synthesi bude pojata také nmecká ást
a nebude to ást malá. Pokud te bží o politický

základ té kulturní synthese, tož nemžeme pijmout

nmeckéh'0 pruství, nýbrž musíme se obrátit ke

vzorm francouzské, ameridké, anglické demo-

kracie: západ nám podává tendenci, ne jednotlivosti

budoucího vývoje.

íká se nám: jeden národ, jeden stát musí být

vedoucím, prvým. Dejme tomu; ale bude primus

Masaryk: Nová Evropa. 10
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intcr pares, tic tind ostattiiínii —'organisace F.vropy

bude dcninkratická. iic aristokratická. Stedovká
idea aristokratickélio. tlieokratickéiio itiipcrialismii

je pekonána filosofickou, cirkeviii. politickou a

sociálíii revolucí nové doby.

Nové dioby? Jsme vlastn v dob pechodní

a trpíme všiclini nedostatky — poloviatostí pe-
chodu; doba nová teprve nastane, a doufejme, tato

válka, donutivší celé lidstvo k rcvi.si své historie a

úsilí, dovede všechny národy k uvd(im!é práci

pro sebe a celé lidstvo. Historie, pokud o ní víme a

z ní se uíme, trvá teprve nkolik málo .tisíc let -

co je to v srovnání s tou nekonenou adou tisíciletí,

kterou astronomové naší planet slibuji! Lidstvo

opravdu je na zaátku svého vývoje; od XVIII. st.

poínajíc filosofové djin u všech národ prf)hlašují

dobu irto veliké revoluci za zaátek nové éry, nové

doby vbec. Tato válka a její hrzy otese nám
svdomím a rozhodneme se pro lidskost.

Pi vší zákonitosti historického vývoje svoboda

takového rozhodnutí není nám brána; zákonitý

determinism není passivistickým fatalismcm. Vo-

lentem ducunt fáta. nolcnteni trahunt . .

.

43. Pli vší vdecké svdomi.tcsti nebude filo-

sofický pokus o pochopení války prost osobního

eleniieiitu. osobních sympathií a antipatliií.

Od svého mládí snažil jsem se poznávat kul-

turní vymoženosti všech národ. Vedle základu.
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daného vlastní národnoistí. poznával jsem svt ne-

jen klassický, nýbrž všecky lilavní národní kultury

snuasné; vychován na nmeckých školácli, uil

jsem se piln a mnoho od geni jako Lessin^.

Ooetlie a j. Zárove vnikal jsem do svta francouz-

ského a anglosaského — filosofie francouzská a

anglická (vedle klassické. hlavn Platonovy) byl.\

mn školou; nmecké filosofii, zejména Kantovi.

l>orozuml jsem teprve pozdiji.

Ze slovanského svta vdím za mnohé Rusiím

a Polákm, také Jihoslovanm. Italové a Skandi-

návci rozhojnili poznání a také rozšiiJi mj obzor.

I3yl jsem po celý život pilným, vášnivým tená-

em a svdomitým pozorovatelem souasného sv-
tového djstva. Kdybych ml íci, kterou kulturu

pokládám za nejvyšší. Oidpovdl bych: anglicko-

americkou; alespo js&m se pobytem v Anglii za

\álky a velmi kritickým pozorováním anglického

života pesvdil, že Angliané v celku nejvíce se

'piblížili ideálm humanity. Totéž jsem postihl ze

života amerického. Tím neíkám, že je mi angHcká

a americká civilisace nejmilejší — to je otázka jiná;

vidím a cítím nedostatky nás Slovan, ale miluji

slovanské ch.\by a ctnosti. A stejn m vždy vábila

f">ancie a její duch, teba že jsem kriticky nniohé

odsuzoval, jak jseni odsuzoval naše národní vady a

|iedostatk\'.
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Nmecko kulturj- jsem si vždy vážil; ale

niálokdy jsem se cítil jako doma. Nemoiil jsem se

iiadclinout. Zejména Prusko nedovedu miloval, ale

snažím se být k nmu spravedlivým. .Icstiižc

()I)ravdu n>;o nenávidím, je to rakušanstvi. lépe

eeno to iiabsbnrské vídeáctví, ten dekadontní

ai istoikratism lionící se po zpropitném. ten falešný,

nízký Iiabsburgisni. ta nenárodní a pece šovi-

nistická smsice lidi officiálni Vídn. Pruství ne-

tiuím rád. ale mám ho radši i s tím jeho robustním

kasánnictvím a hladovou bezoliledností parvenue;

vždyf i císa Vilém svým dilettaiitským mluvením

a hraním na prozetelnost uinil necht pro demo-

kracii více než ten mlící »krvavý suverén«. hrdý

na to, že je nejdokonalejší aristokrat svta — lovk
celou svou podstatou .nízký.

Mám nadji, že z etných mých nmeckých
pátel alespo ást se mnou bude souhlasit.

19.

Význam eskoslovenského státu pro osvobození

Evrop}^

4-4. V paiigermánské literatue se eské otázce

vnuje zníxná pozornost; ovšem že politikové

pangcrmánští jsou Cechm a Slovákm krajn

neplátclští, jak dokazují názory Lagardiea až po

Wintcrstettena a j. Mommsen formuloval cíle pan-
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tíernvánsfcé. když své krajany liarangoval, aby

Cecilm proráželi lebky. My Cecliov proto po-

zorn jsme sledovali vývoj iiniecké politiky a ze-

.iiiiiia plán pangermáiisk Cetitrúlni Kvropy a v roz-

hodném okamžiku postavili jsme se proti ninu.

Zempisné položení Cecli se Slovenskem

v samém centrui Evro^py dává našemu národu vý-

znamné postavení. Bisniarck ekl, že je pánem

Evropiy, kdo ovládá Cechy, - - panáermánšti poli-

tikové asto citují tento výrok Bismarckv. echy
se Slovenskem pekážejí plánu Berlín—Bagdad:

nejkratší cesta z BerHna do Caihradu, do Solun
a do Terstu jde pes Prahu anebo pes Bohumíin

(z Vratislav); také do Vídn a Budapešti z Berlína

je nejkratší spojejií pes Prahu nebo Bohumín —
Cechy a Slovensko pekážejí Prusku v pímém,
nejkratším spojeni s Rakouskem a Maary.

Cechové jsou nejzápadnjšíni národem, n-
jicím do Nmecka, jsou nejzápadnjším výbžkem
v pásm malých nára a jsou nejzápadmjším z ne-

nmeckých národfi na východ vbec. Cechové a

Slováci nejsou zbytek slovanský jako Lužiané.

nebo odolali nmeckému náiporu na východ po tisí-

ciletí; Cechové odporuji Nmcm od VII. st. od

prvního založeni svého státu až do dnešníhol dne.

Slované lut Labi a Sále na východním moi a v Slez-

sku byli ponmeni a vyhubeni; Cechové si udrželi

svoji samostatnost. Ovšem jsou se tí stran ob-
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klopeni Nmci, na \ ycliod liranii s Poláky a IVialo-

rirs.\. z jihu s Maifar.w fnsicc za tlanlio nicziiiá-

rodnílin boje jist téžká |);)d(>baiici se posici Nm-
c, na niž pangermáni toliik žalují.

45a. — eskoslovensky národ iined ve svých

poátcích projevil proti Nmecku a Rakousku zna-
nou sílu; první eský stát (Samo v VII. st.) prostíral

se iia jih až na iizemí slovinské a velkomoravská

íše sahala na jih také až k .lilioslovanm. Pozdji

eský stát, jak již vzpomemito. dokonce ml dob\-

jistého imperialismu.

Cechy se spojily s Rakouskem a Uhrami teprve

1526 personální unií; od Vil.

—

XVI. st., tedy tisíc

let tvoily svj samostatný stát. Spojeni s Rakou-
skem a Uhrami stalo se z obav ped tureckým ne-

bezpeím; všecky ti státy mly spolenou dynastii,

jinak zstaly samostatnými. Sluší ovšem zdiiraznit.

že 1526 Uhry byly již tureckými, jen Slovensko z-
stalo volné a bylo ipojato v unii; teprve spojeným

úsiMm Cech. Rakouslka a Slovenska Uhersko mu-
selo být Turecku odato, což se témf po dvousto-

letém boji podailo.

Historie vývoje esko-rakousko-uherské unie

je velmi zajímavá a pouná; jak totiž podle stedo-

vkých názor mocné postavení dynastie, ozáené
lesíkem ímského císaství, vedlo k absolutistické

centralisaci a germanisaní unifikaci; bylo již uká-
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/Mílu, /A' b iiL|M>ivcni pliklad Rakouska iixadi /a

ihrka/., že se iiiali iiái':)(.l()v a státové iiiitiiO iiiiisi

spolovat ve federaci. Zásada federace b\ !a Ra-

kouskem zrazena.

Právn Cechy posud jsou sanicstatiiýni státem.

Unie s Rakouskem a Uhirami r. 1526 dala jen spa-

letiého krále; Habsburkové všecky ti státy zcen-

tralisovali a ásten zgermaiiiisovali jen via facti.

právní zátóad nebyl pozmnn. liabsbuilkové, jak')

eští králové, utužili absolutism po vzoru špait!-

ském v celé administraci, ale netroufali si pozmnil
státoprávní základ smluvený s královstvím a dy-

nastií; stavové tenkrát byli pedstavitelé národa a

zstali jimi až do r. 1848: eský stát se stal absolu-

tistickým, ale pi tom zstal státem zvláštmim, sa-

mostatným.

Habsburkové se prop^jili ímu za lulstroj

protireformace a iiusitské hnutí bylo pomocí celé

^ v ropy potlaeno. Revoluce protestantských Cech
l()l.S byla zlomena a císa a jeho nmetí rádcové

usilovali všemožn o seslabení eských zemí. Ze-

jména provedena nevídaná oekonomická revoluce:

iia 3(l.n()() rodin (mezi nimi Komenský) bylo vypov-
zeno ze zem a "/4 pdy bily konfiskovány a do-

staly se za odmnu žoldákm a šilechticm, kteí

se z celé Evropy vrhli na eskou koisf. Znanou
ást eského jmní si osvojil císa sám. Rekatoli-

sace pomocí drag(ai;iu'i a jesuit nev^iiladila národ-
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liílio vdnnií; odpor národní nehyl zlomen, moravští

scdlíki ješt 1775 bojovali proti císaskému vojsku.

Teprve Marie lerezie a Josef 11. odvážili se

úplné centralisaec zízením ceiitrálmícli úadu, ale

práv Josef vyvolal silné linutí národní a poHtický

odpor eských stav (také uherských), hájících stále

práva eského státu. Po vyhlášeni rakouského cí-

saství (18U4), dávajícího výraz absolutistické uni-

fikaci, odipor v Cechách rostl, až konen revoluce

r. 1848 dosáhla od Ferdinanda (4. dubna 1848) á-
steného obnovení eské ústavy a státoprávní

samostatnosti. Po poražení revoluce absohitism

bachovský opt zavedl centralism. Na poátku
konstituní éry, vynucené porážkou 1859, císa

František Josef kolísal mezi politikou centrali-

stickou a federalistickou, ale poád zjevnji se pi^i-

držoval centralismu; slíbil echm (I8C)1), se kte-

rými šli tenkrát i Nmci z ech, že se dá koruno-

vati za krále eského a deputaci Slovák slíbil svo-

bodu a oporu proti Maarm.
Ale shby se nesplnily. Porážka I8(i(t donutila dy-

nastii k ústupkm, ale k ústupkm takovým, které

co neijméné seslabovaly absohitism; císa vyrovnal

se (1867) s UliiT, vlastn s Maary, dávaje tak

v Rakousku nadvládu Nmcm, v Uhrách Maarm.
echové zahájili ústavní boj známou passiviií op|X)-

sicí (bojkotem centrálního parlanreritu). Císa Fran-

tišek Josef osobn se angažoval a pokusil se zlomit
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odipor násilím a iiiejliriibšíni lámáním práva, ale niai-

n, a proto udlal pokus o vyrovnání s Cechy. V.\ -

daP eskMnu snmui dvakrát rehíkript (l^70, 1M7I).

v nictiž slavnostn slíbil, že se dá korunovat za

krále eského a uznával historické právo eského
státu, ale Maai a Prusové, jak to nedávno po-

tvrdil uherský ministerský president F.sterházy.

pekazili toto vyrovnání. Nastal opt boj eského
národa proti Vídni, který (1879) konil komipro-

missem, zaruujícím Cechm jisté koncesse kulturní

(na p. universitu) a národní, ale státoprávní spor

zstal nevyízen — Cechové neuznávají centrali-

stické rakouské ústavy a úastní se centrálního

parlamentu jen pod svou státoiprávni výhradou.

Takový je stav vci podnes. Rakousko stavši se

dualismem Rakouskem-Uherskem, je organisovanýni

násiillm mmecké minority v Rakousku, maarské
v Uhrách; státoprávn dualisni je neloyálnost a

pímo komplot dynastie s Nmci a Maary proti

Cechm; Rakousko vzniklo unií nejen Rakouska a

LHier. nýbrž tchto dvou stát se státem eským.
Právn Cechov nemají menšWio práva na samo-

statinost, než Maai; naopak vtší, ncbof když se

v r. \52b Cechy s Rakouskem spojily, Uhry, jak e-
eno, b>i.\- pod 'l'ureckem. jen Slovensko b.\l()

volné.*)

') V list Helfirau, redaktoru maarskúho lisln -M.Tgvar
UjsAsí": ze dne 8. listopadu 1871 prohlašuje Ludvik Kossulli
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echy liž tciilsiát ;i pnsiKi jsou |>í'slovcnoU

porluii RaikoiisUa- a li/c vojenská a l)í"ciiieiia

iiianiií spoívaly na eských zcmícli; Cechové,

Slováci a Rakušané (tiuiseli svou krví a svými pe-

nzi osvobodit ostatní Uhry (maarské), které te-

prve v druhé polovici 19. století staljj' se hospo-

dásky silnjšími a vlivnjšími. Hospodáská síla

Rakouska byla ve skutenosti v Cechách.

Konstituce centralistická v Rakousku a dua-

lism eským národem nilkdy neb>l právn uznán.

- v tom práv tkví boj Cech proti Habsburkn. u

Rakousku. Cechové podle svého práva, posledn cí-

saem Františkem Josefem tikrát slavnostn uzna-

ného, jsou národ a stát samostatný. Násilí rakoiisko-

itiaarské neiní práv a právo národa se neproml-

uje, pokud' národ za bojuje.

45b. — V této válce Cechové jako samostatný

národ jednali samostatn -- nešli za vrolomným
císaem a postavili se na stranu Spojenc.

Národ eský Habsburky si 1526 zvolil za krále,

národ eský má plné právo, Habsburk nadále nc-

tolo: »Mezi právními nároky, které tvoí základ práv.i dynasty
na trn uherský a eský, není pouze aiialoKie. nýbrž úplná

totožnost. I^a je práv tak v jejich pivodiu a ase, niethodO.

podmínkách a principech, jako v jejich slavném znní. eská
zeni není pairinioniem. není t. zv. ddinou zemi, není pou-

hým pívskem Rakouska, ale zemí, která tná nárok na diplo-

matické stvkv a v/áiemné úmluvy. ,)c státem prá\ tuk iakn

Uhry..
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iiziKi\'at. kd\v. se iiáioclii zpiiinevt'íili. A xproncv-
íili se tím. že zejinóna František Josef pidti slav-

nosliiim slibiiiii jednal a práva eská poškozuval;

národ proto od r. 184ÍS stál a stojí v boji proti korun
a tm zemím a národm (Nmcm. Maarm), kteí

se proti nmu s ní spojili. Národ eský neschvaloval

roli. kterou Habsburkové od 1866 vždy zjevnji

lirá!i jako sluhové Berlína; slavnostním zpsobem
své stanovisko proti hrozivému rruství Cechové
vyjádili 1870, když, (jediní ze všech národ) pro-

testovali na Pražském snme proti odtržení Alsas-

Lotrinska od Francie.

echové ve víesikém parlament nehájili

ipouze svých práv, nýbrž také práv ostatních ná-

rod slovanských a Ital; za balkánské vál'ky ve-

ejn podporovali proti Vídni a Budapešti Jihoslo-

vany. V této národnostní a demokratické politice po-

kraovali, když František Josef te vyhlásil Srbsku

a tím i Ruáku váillku; celý marod odsuzoval tuto

váíku a eští vojáci projevili tento cdpr-r odepením
poslušnosti, dessercí a vstupem do spojeneckých

vojsk. Toto hnutí, to musí být zvlášt zdraznno,
bylo spontánní, v pravém slova smyslu lidové —
eští vojáci, voliové, odepeli Habsburkm po-

slušnost.

Ve všech spojeneckých a centrálních zenvích

etné eské a slovenské kolonie stejn spontánn
prohlásily právo na samostatnost eskoslovensikého

155



iiárnda a organisovaliy vojenské legie; všechny tytd

kokriiie, pesaluijící pes millioii obyvatel, orgaiii-

sovaly se jedíHitlivt; \wú vcdcníin Zaliraniíiií Ná-

rodiiií Ratl.\ , sídlem v Paí/i. 'l'at(; Národní Rada.

ziialíc dobe smýšlení eelólio národa a jeho vedou-

cích politik a nemohouc být dost mák) v pochyb-

nosti o souhlasu celého národa. Deklaraci ze

dne 14. listopadu 1915 Habsburky složila s je-

jich krátovského úadu a vyhlásila jim další boj a

odpor. František .iosef odipovédél vzpomenutým už

terroreni ~- 30, dokonce snad 60 tisíc život násilné

utraceno, aby nespokojenost a odboj nenémeckých

národ byl potlaen.

V Cechách celý národ svým jednáním schválil

politiku Zahraniní Národní Rady a prohlásil svými

zástupci slavnostn nkolikrát, že usiluje o úplnou

samostatnost mimo rámec l^akousko-Uherska.

Mezitím prvotní skrovnjší legie rozšíeny vo-

jenskými zajatci armády v Rusku, ve Francii,

v Itálii; na všech bojištích Cechové a Slováci pro-

slavili se svou udatností a vojenskou disciplinou pi

demokratickém zízení této prvé armády, .lejí po-

chod z Ukrajiny pes Sibi do Francie stal se epo-

pejí celé války.

Spojenci pln uznali význam eskoslovenských

vojsk a celého národa pro vc spojeneckou; vlád\

francouzská, italská, anglická a americká, japonská

a j. uznaly vojsko za souást spojeneckých vojsk a
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Zaliraniiií Národní Radu za officiálnílio pedsta-

vitele budoucího samostatiiélio eskoslovenského

státu. (Uvedeno již v odstavci N b.)

Jako dsledek tohoto uzmáni a praktické jeho

dotvrzeni je |/ornncná expedice Spojených Stáitu

a Spojenc do Sibie. Tíni všiiti otázka eská uzná-

na od Spojenc za otázku mezinárodní; zuení ma-

arské a nmecké žurnalistiky a officiáhii prohlášieni

lakousikor-uherské vláidiy a vlády iimeoké proti

tomu uznání piotvrzují jen mezinárodnií význam
otázky eskoslovenské.

Listy v Rakousku-Uliersku a Nmecku s- poátku

dlouho umlovaly hnutí eskoslovenské; jen ob-

as k zastrašení obyvatelstva uveejnny officiálni

zprávy o popravách a konfiskacích jmní; na konec

se však eskoslovenské armády a její iny zamlet

iiedab'. Vláda vídeská dala proti uznání Národní

Rad>- a armádA- prohlášení 17. srpna 1918, že Na-

rodili Rada je soukromým komitétem bez mandátu

se strany národa, dále se praví, že armáda esko-

slovenská nemže být uznána za spojeneckou ve

smysilu mezinárodního práva, protože eskosloven-

ského národa (rozumj národa mezinárodn uzna-

ného) není. Mimo to prý vídeské vlád je

známo, že v armád je jen nepatrná- ást Cech a

Slovák. Proto prý pes uznání se strany Spojenc,

s eskosloveinskýini vojáky bude nakládáno jako se

zrádci.
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Tnto prohlášení vídeské vln(J\- je ryze rakou-

ské Pživé a falešné. Národní Rada není komitétem

soukromým, jak práv vídeský protest dokazuje

proti soukromému komitétu nevydalo by se ta-

kové officiální prohlášení. Ve skutenosti Národní

Rada je orgánem národa a pracuje a postupuje v in-

tencích elných národních vdc doma, kteí et-

nými prohlášeními politiku Zahraniní Národm' Rady

pijali a schválili. Národní Rada je orgánem celého

eskoslovenského národa. Že zem eské jsou práv-

n samostatnými ve smyslu Tnezinárodním. tomu

dkaz historie a ipísahy rakouských panovník, ja-

kožto korunovaných král eskýcli; František .loseí

historická práva eského státu uznal slavnostn

tikrát.

Je lež, že v eskoslovenské armád je jen ne-

patrná ást ech a Slovák, jako by hlavní kádr

tvoili Rusové; rozumíme, že Víde si namlouvá,

že jen malá ást je v této armád, ve skutenosti

celá armáda je z ech a Slovák a armáda (v Ru-

sku. Francii, Itálii) poítá okolo ino.UlMJ muž.
To znamená, že všichni eskoslovenští vojáci, kteí

požívaM volnosti, jsou proti Rakousko-Uhersku;

ást eského vojska zstala pod tlakem nmeckým
a madarským, ale kdyby byla mla možnost, byla

b\- se i tato postavila na stranu Spojenc, jak o tom

popravy eských a slovenských voják svdí do-

cela jasn. Když naše armáda na Ukrajin se po-

l.=íS



stavila rakoiiskétnu Viojskii. císa poslal svého d-
véniíka, aby s ní jednal a k návratu ji penilíivil. sli-

buje plnou amnestii.

Hrozba, že se zajatci bude nakládáno jako se

/rádci, eskoslovenské vojsko neleká; vydalo již

prohlášení, že odplatí za každou smrt smrtí nme-
nicdkýh a maarských zajatc a že za každou smrt

iní Habsburky a Hohenzollery osobn odpovd-
nými.

Pi) Vídni promhrvil také Berlin officiáln. Ministr

kíilonií Solf (podle zprávy z 22. srpna) drzým zp-
sobem mluvil o eskoslovenské armád jako o bez-

zemé band lupi: po porážce Nmc u Bachmac
nmecký jíenerál fú-ál tuto bandu o pimí a roku

ISdh pruská armáda, když vtrhla proti Kakousku do

Cech, officiáln uznala právo eského národa^ na sa-

mostatnost a tuto samostatnost mu slibovala. Ce-

chové tenkrát Prušáiky pokládali za nebezpenjší

než Rakušany; od té doby echové a Slováci se

pesvdili, že Habsbukové jlsou pouthými- sluhy

Pruska a proto se jich zíkají. Týmž právem, kte-

rým Habsburkové bjli zvoleni za eské krále, pe-
stávají být eskými králi — národ je zvolil, národ je

propouští. Hrab Czernín ve zmínném memorandu
správn poznali, že eský národ je nejmén dyna-

stidkým.

46. — Z uvedeného je jasno, že Cechm ne-

staí koncesse národní autonomie a nestaí již ani



rakniiská federace; Cechové majj historické právo

lui samostatnost eských zemí (Cecli, Moravy.

Slc/.ska). riiaji právo iia samositatinost státu jimi vy-

tvociiiio. Mimo to mají pirozené a liistorické prá-

\o na pilenni Slovenska brutáln potlaeného

Maai'. Slovensko, tvoící já<Jro velkomoravské

íše. li,\lo Maary odtrženo v X. sto!., pozdji bylo

na krátko se svými soukmenovci politioky spojeno,

as bylo samostatné. Kulturn Slováci ziistali stále

v tsném svazku s echy. Maai kulturn záviseli

na Slovácích. Spojeni Cech a Slovák je tudíž po-

žadavek legitimní.

Tento požadavek byl pijat nejen Cechy, ale

také Slováky. Slováci budou ve školách a v celé

veejné administraci užívat svého jazyka: otázky

jazj-Jkové není, protože každý Slovák, i nevzdlaný,

rozumí esky a každý Cech slovensky. Slováci Ce-

cilm v dob obrození dali veliké spisovatele (Kol-

lár, Šafaík) a jiné vychovali (Palacký, ásten
i Dobrovský). Maaí kulturn slabší než Slováci,

odvážili se soustavné a brutální maarisace; tato

m.aarisace nebyla pipravena a sesilena kulturní

pevahou, nýbrž státní administrací, užívající násilí

a demoralisace hospodáskými výhodami. Je zná-

mo, že volby do parlamentu konívaly na sloven-

ském a rumunském území bitvami, ve kterých byli

nemaarští volii prost odsiteleni. - jen takovým
zpsobem byl zachován maarský ráz uherského
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parlamentu, akoli vtšina obyvatelstva v Dlirácli

není maarská.*)

47. -- Pangermáni vyzdviluijii kulturnost nénie-

ckélilo národa jako argument pro jeho právo na sv-
tové panství; je-li kultura podmínkou alespo poli-

tické samostatnosti, pak Cechové a Slováci samo-

statnost zasluhují v míe svrclvované.

Samostatné Cechy velmi brzy uinily ve škol)-

ství a vzdlání znané pokroky; eský stát byl záhy

pevn orgaiiisován a jeiho administrace v rukácii

vzdlaného úednictva byla velmi dobrá. Proto do-

vedly menší Cechy vydatn elit vtšínni Nmecku.
Zemdlství a priimysl byly na vysokém stupni.

Kulturn se Cechové proslavili svou reformací,

kterou první, jako národ, se opeli stedovké theo-

'kracii, opírající se o nmecko-ímskou íši. Z praž-

ské university, z první university' v stední Evrop,

'') Slovenština je arcliaickým dialektem vedle dialektíi

moravských a centrálního dialektu eského 'íipražského). Slo-

venština nemohla se pod Maary literárn svobodné vyvijet

a do znané míry i eština byla ve svém vývoii lipadkem
politickým zadržena. Každý Cech rozumí slovensky a naopak;
rozdíl 'tkvi jen v archaických formách a v jednotlivých slo-

vech; slovenština má týž akcent jako eština a práv akcen-
tem se rozlišují jazykové slovanští. Polština, ruština a jihoslo-

vainské jazyky mají každý akcenty rozdíJné. Slovenština za-

vedena jako spisovný jazyk na sklonku XVIII. stol. Mezi
eskými a slovenskými literáty byly prudké spory o sloven-

šitinu, sami Slováci, jako Kollár a Šaíaík, obávali se národního
roztí.iítní; dnes spoiry ty praxí jsou vyízeny, pro mladší

líenerace na obou stranách iazykové otázky neexistuje, národní

a štítní iednota užíváním slovenštiny nikterak není ohrožena.

Masaryt : Nová Evropa. U )61



vyšel .lun Hus. jciiž svou niiii.'iiick!)ii smrtí vznítil

celý národ k odporu proti stedcvék tlieokracii

r^ínia; s Hiiiseni celý eský národ takto zahájil no-

vou dobu.

V dobé husitské iievyznanienali se Cecln.vé

t^ouzc válenícky (»co Cech, to hcitnianO; vedle

.lana Žižky. zakladatele moderní .strategie, máme
práv Husa. máme I'etra Chelickélio. a .lana .'Xmosa

KomciisklK;, uitele a vychovatele nár;:di°i. eská
národní církev. Jednota Bratrská, podle svornéin,

lísudku historik by'.a pokusem o nejistší kesfan-

ství. eští Tábcrit (Husité radikální) pokusili se

o kesanský konimunismus.

Rím a Habsbu'nkové, opírající se tenkrát o celou

Evropu, ztomili eskou reformaci; Cechy, seslabeny

vnucenými jim válkami, spojily se s Rakouskem a

Uherskem, ale práv té unie. elící Turkm, využili

"Habsburkov ku 'potlaení eské reformace. Proti-

katiolická revoluce 1618 konila Bílou Horou ^ je-

suitskou tmou. Avšak tradice dívjší moci a samo-

statnosti a pokrokové idee XVIII. st.. a zejména

francouzská revoluce, podnítily národ eský k no-

vému duchovnímu a národnímu životu; od k.once

XVIII. st. poítá se renaissance Cech a Slovák ja-

kožto organická ást renaissance všech národ
v Evrop. Pes stálé boje proti vrolomné dynastii,

podporované Maary, eský národ dnes je kulturn

a lw).spodáis'ky z nejpokroilcj.ších. Hokázal takto



skutkem, že je života scliopný. že je' eiierííický a že

dovede elit náporu iniperialistickéiio Nmecka a

Rakouska, uebof. a bylo to již zdoirazniio, na tento

vysok stupe vzdlanosti se Cectiové višinuii

z vlastní síly, bez pomoci d\'nastie a Rakouska.

Pokud tedy kultura je argumentem pro roli-

tickou samostatnost (administrace státu vzdláním
obyvatelstva se usnaduje, zejména administrace

demokratická). Cechové a Slováci toho argumentu

plným právem mohou užívat, nebo nejsou mén
kulturní než jejich potlaovatelé Nmci a Maai.")

48a. — eskoslovenský stát bude mít uzenu asi

tjikrát tak veliké jako Belgie, s obyvatelstvem

asi 13 milion: v tomto potu jsou zahrnuty národ-

ní stní menšiny nmecké, polské a rusínslcé, jichž

poet bude dosahovat ty millioiifi.

Akoliv hájíme principu národnostního, chce-

me pece podržeti svoje menšiny, zejména také

nmecké. To se zdá býti paradoxem, ale chce-

me je podržeti práv na základ principu ná-

rodnostního. Cechy jsou zvláštním pípadem ze-

m národnostn snn'šené. Mezi Italy a Nmci
ethnografická hranice jest jednoduchá a oste vy-

znaená, 'fak tonui není v Cechách; v mnohých
místech a ve všech niéstech js;:u znané eské men-

') I podle in'íici;'ihii stalislikx ii Cfcliii ie inéiiC- ;nuilíal)L-lii

iKv II NciiKii.
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íiny. Nmci iiainítají, že eské menšiny v scvcrnícli

Ceciiách at. jsou »i)oiizc'< dlnvm lidem — lidem,

jenž žije z nmcckéiio chleba; tento antisociální ar-

jíument je však zcela nesprávný a nesrovnává se

s industrialisaci ech, jež vyžaduje pracovních sil

a tím pivádí eské dlníky do nmeckých tnést.

A ovšem' byli to Nmci sami, kteí zvali Cechy
K nasthování, dávajíce pednost eskénni dlníku

!)íed nmeckým.
Otázka národních menšin je rozhodující dleži-

tosti nejen pro Cechy, ale skoro pro všechny státy,

ježto skoro všechnj' státy jsiui národnostn smíšené.

•A jestliže Nová Evropa nebude vybudována in pís-

ném základ nárcdnostním, národní menšiny budou

muset být zajištny. Tak tomu bude v Cechách.

Cechové volali vždy po rovnoprávnosti a ne po

nadpráví. Vzhledem k svému centrálnímu postavení

bude míti eskoslovenský stát vždy zájem na tom,

aby Nmcimi a ostatním menším minoritám zaru-

ena byla plná práva. To bude vyžadovat zdravý

rozum.

Pokud se týká némccké menšiny, v\iiikajicí

eský vfidce, Dr. .lulius (iré^r, navrhl rektiíikaci

politické hranice na severu, nkteré ásti, kde jest

jen zce!a málo Ceclií, mohly by podle nkterých
politikii pipadnouti Rakousku nmeckému. Tímto

zpsobem mohla by nmecká menšina býti znan
zmenšena, i^roti tomu musí býti pipamatováno, že
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jsou též znané eské menšiny v Hol. Rakousícli a

zejména ve Vídni (pl milionu) a že jsou též Ccši

v Pruském Slezsku, v území kladském a ratibrn^-

ském, jakož i velká srbská menšina v Lužieícli.

Pangermáni nesmí tediy ukazovat jen na menšiny

v echách. Správné mítkO' pro národnostní znovu-

rozdéleni v Evrop spoívá ve slpravedlivé applikaci

vtšinového principu. Co jest správnjší — ab\,

více než devt million ech a Slovák bylo pod

vládou N^iic, i aby ti milliony Nmc b>iy pod

vládou echoslovák?
Jestliže Nmci kladou draz na ten argument,

že jejich kultura jim dává právo nad národy mén
vzdlanými, musí býti zdraznno, že eši nejsou

mén vzdlaní Nmc.
Jest prostedek, spíše finanního rázu, jenž by

mohl usnadnit nové upravení národních menšin. N-
metí a rakouští politikové, zvlášt pan.^Trmánští.

asto navrhovali, že by rzné státy miy podnik-

nouti systematické pesthování národních menšin.

Pozoruji, že v Anglii p. Buxton navrhuje tento 'pro-

stedek pro Balkán. Teba pochybovat, zda b>

tento prostedek byl velmi effektivní, kdyby menši-

nám stejná p.náva národní bylá zaruena. Maai
snažili se ped nkolika léty dom plesídlit nepa-

trnou maarskou menšinu z Bukoviny; podnik se-

lhal, ponvadž koloinisté dom pesthovaní za

krátko opustili Uhry a vrátili se zpt. Po válce
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miiolié kraje l)udou po#ctM)vat lidi - rolník, eiiic-

sliiík a vyneiiýcli dlník; snad 1).\ takto zmenšeni

likiterých menšin nastalo.

Poláci jsou v eském Slez-sku (kolem 2.3(i.OO(i);

i;i dobré vli, a ta je vi spolenému nepíteli

luitná, lze nalézt vhodné rozliranieni; polská mino-

rita v SlL'Zsk(i by se redukovala i tím. kdyby eské
Ratibosko (z pruskélio Slezska) bylo našemu Slez-

sku vráceno.

Maarská minorita na Slovensku bude dostatek

vyvážena slovenskými minoritami, které zstanou

1 X izemí maarském.
Nkteí eští a jihoslovanští politikové ukazují

na možnost, spojit Slovenska s jihoslovansku íší:

ilzemí v Uhrách podle hranice rakouské patilo kdysi

Slovensku; nyní je nmecké a ástené maarské,
ale jsou na nm slovinské a chorvatské minority;

toto území, pilenno na severu k Slovensku, na

jilm k Jugoslávii, spojovalo by severní a jižní Slo-

vany. Úzenií bylo by asi 2(Kl km dlouhé. Plán ped-
pokládá líplné vítzství Spojenc, nebot není po-

chyby, že by Nmci a Maai takový plán ncríri-

jali dobrovoiln. .lestli dojde k opravdové demokra-

tické rekonstrukci Kvropy, pak budo.i zabezpeeni

severní a jižní Slované bez tohoto spojení.

48b. — Nedávno nový plán byl navržen Malo-

rusy, žijícími v Uhrách. Jejich zástupci ve Spoje-

ných Státech si pejí spojení svého národa s Cesko-
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slovenským státem, ieliož by tvoili autoiiuimií,. fe-

derativni ást. Tento návrh musi ovšem být schvá-

len lidem v Uhrách. Tito Uhrorusíni. jak si (v Ame-
rice) íkají, byli hrub iitlai>váiii Macfary; je jich

asi -1' milionu.*)

-4Sc. Hospodásky a finann mají Cechy po-

vst »perly Rakouska* a v budoucniosti budou práv
tak bohaté jako nyní; ve skutenosti budou bo-

liatší, jeli'kož nebudou mueny podpcirovati iiospo-

dásky slabších provincií Rakouska.**)

Cechy bjly od poátku svého spojení s Ra-
"kousy a Dhrami politickou páteí Rakoiiiska; alpské

provincie byly chudé, Terst a moe mly malý vý-

znam, Uhry hospodásky nemly pak žádného vý-

znamu. Cechy vyvážely 'Oibilí i prmyslové vý-

robky; teprve v druihé polovici 19. století staly se

Uhry sýpkou Rakouska a ásten Cech, které po-

., práv jako ostatek Rakiinska, dovážely obilí

a mi)uku. již potebovaly, z Ameriky.

Nyní jest obyvatelstvo Cech, okrouhle vzato,

z polovice zemdlské, z polovice primiyslové.

V Cechách samotných je 3,t procent zamstnáno

") Mezi iilierskýnii. a Iialislxýiiii MaloTiisy (v Americe) je

.stiíina, ivterá si íká Karpato-Rusové; tito též iiahidli esko-
slovenské Národní Rad spojení s Ce.skosiovenským státem.

*") Budiž podotknuito, že iin.aiiice rakouské spoívají na

Cecliáoli ~ Morav ^ Slez.sku. Doiníclt Rakousicli s Vidní.

Severnim í^tvr';kii a v poslednicli letech ásten na Západní
Halii.
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polním liospodástvm, ostatek pak' prmyslem, ob-

cliodem a t. zv. svobodnými povoláními. Na Mo-
rav a ve Slezsku 50 iprocent obyvatelstva živí se

polním lu)sp;;dástvím; na Slovensku ješt vtší

procento.

V letech 1906- 1U14 prm-rná sklize obilí

(v okrouhlých íslech) bjla pro Cechy .54 a pl mi-

lioiii q, pro Moravu 24 milion, pro Slezsko 4 mil.

Po odetení obilí, nutnélro. k osevu a obilí zni-

eného, pipadá prmrn do roka 810 liber obití

na osobu v Cechách, na Morav dostupuje prmr
890 liber. eské zem dohromady dávají prmr
'815 liber na osobu pi obyvatelstvu nco mén, než

Uesetimilonoivém, zatím co. v ostatním Rakousku
stží dosahuje 'prmr 511 liber. Budiž pozname-

náno, že polovice tohoto obilí mže býti použito ku

mletí a že vydává mouku a výživné látky zname-

nité jakosti, které spolu s roní sklizní brambor,

hrachu, oky, zelenin a znamenitého ovoce jsou více

než dostatené, aby kr^iy obecnou spotebu. Roku
1914 byla sklize tak dobrá, že dala prmr 8.^9 liber

na osobu. Budiž pipamatováno, že stupe obd-
lání pdy nedosáhl v Cechách takové výše. jak;t

v Dánsku neb v Belgii. Mnoho se dá ješt zlepšiti,

jestliže tempo vývoje, dosažené v posledních deset:

letech, bude zachováno.

V letech 1906—1910 Cechy a Morava dodaly

^éméf 46 procent celkové zemdlské výroby v Ra-
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•kousku, 41 procent brambor, 44 procent jetele a sca
a 93 procent epního cukru. Rakouský cukerní pr-
mysl jest tém úpln soustedn v eských zemích.

Statistiky o pstní lovoce, zeleniny, obilin at. jsou

rovnž výmluvné doklady pro dležitost Cech.

A pi tom* tyto zem representují pouze 26-4 pro.

pdy Rakouska a stží 35 a pl procenta jeho oby-

vatelstva. Chov dobytka v Cechách, na Morav a

ve Slezsku se v poslední dob zvlášt zvedl; záso-

bování mlékem a masem je hojnjší než v ostatních

ástech Rakouska. (Mimo Víde, která v nniolia

ohledech se tší výhodám hlavního msta.)

Z celkového množství hndého uItIÍi, dobýva-

ného v Rakousku (26-25 mil. tun) Cechy samotný
dodávají 83 procent a z 15"8 mil. tun kamenného
uhlí 86'66 pro. Tyto íslice staví Cechy mezi nej-

bohatší zem svta, k Anglii, Spojeným Státm a

Nmecku, nebo z jeiidi tžby pipadá na každého

z jejich 10 milion obyvatel 26-5 q kamenného a té-m 51 Q hndého uhlí ron.

Z železné rudy, dobývané v Rakousku, (27 mil.

cent) asi tetina pochází z Cech. Akoliv zem
sama není iplíliš bohatá na rudu železnou, pece, vli-

vem její velké výroby uhllí, jsou železárny v Ce-

chách velmi etné, tvoíce 60 procent veškerého

tohoto prmyslu v Rakousku. Jelikož tyto dva

drniiy pirozenélio bohatství a prmyslu jsou ze
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vscch nejdležitjší, jsou cskc zíiii pro Ríikoiisk^o

iieoceniteln.

V ostatiiicli odvétvicli prmyslu jest dležitost

Cecil stejné vynikající. Výliradn v Cccluicii je soii-

stedéno iia 93 pro. celkovélio prmyslu cukeriiítio

a asi 46 pro. pivovarnictví. Chmel roste pouze

v Cecliácli, odkud se vyváží. Strojní prmysl má
rovnž své sídlo hlavn v Cechách, práv tak jak'0

textilní (vlna. bav'.na), s<kláský, papírový, kožený,

kamenický a též zJiotovování brus, dobývání gra-

fitu, prniysj chemický a eiektpo.technický.

Následkem této své prmyslové inTios.ti Cechy
vykazují nejvyšší dcliody z železnic, pošt a telc-

^íraf. .lejiicli sí železniní jest nejhustjší a ony

jediné z celélio Rakouska mohou se pochlubit sou-

kromými železnicemi, zaízenými pro soukromé to-

várny. Zejména severní Cechy mají itento ráz.

Cechy vykazují 52 pro. veškerého zisku z rakou-

ského piošoviiictví.

V bankovnictví a smnkáství byly eské zem
závislé na Vídni, avšak od roku iSU5 se emancipo-

val.\ a za posledních iO let stoupl kapitáli eských
l)ank z 48 mil. korun na .1% mil. korun. Budiž pi-

pomenuto, že hlavním pramenem bankovního kapi-

tálu vídeského jest obchod s eskými zemmi. Vý-

voj eskéhio obchodu byl za posledních nkolik let

neobyejn rychlý.
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Slovenské území v severnícli Uliiácli má ráz

rozdílný. Jest to kraj pevážn rolnický a dosud po-

niérn nevyvinutý a jelikož jest to k,raj velmi bor-

iiatý a zpsob obdlání zastaralý, jest také mno-
hem chudší, než ostatní eské zem. Jižní ást,

která jest mén hornatá, je úrodná a rodí dobrou

pšenici i velmi dobré víno.. Jelikož hornatý sever

má mnoho pirozeného bohatství, zejména železné

rudy atd. a velikých les, jehož ješt není využitko-

váno, kraj by mohl být velmi výhodn zprmyslnn.
Mohl by vypomáhat ostatním eským zemím onmi
surovinami, jichž se jim nedostává, jako železnou

rudbu. mdí, zlatem a cínem; kraj ten rovnž jest

dobrý pno chov ovcí a skotu; podobá- se Slezsku,

dnes již prnm>slovému, a mohli h\' rovnž tak se

vyvinout.

Také nesmíme zapomenouti bohatých ložisk

urania a radia v .Jáchymov, lázní Karlových

Var, Františkových a Mariánských Lázní, Teplic,

Podbrad, Mšena, Luhaovic, Píšfan a j. eskoslo-

venské zem jsou v tomto ohledu nejbohatšími v ce-

lém svt. Zkrátka, vyjma soli, rtut a nafty, mají

eskoslovenské zem v hojnosti vše, eho potebují

ke kulturnímu vývoji, takže jako samostatná zem
byly by sobstanými, vyvážely by nejen své rol-

nické, nýbrž i velkou ást prmyslových výrobk.
S hlediska nkterých moderních národních ho-

spodá, zem eskoslovenské mohly by být na-
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zvány zemí ideální; veljiii dobe mohou uskutenit

onen soulad mezi zen»dlstvím a prmyslem, onu

liospodáskou sobstaCMiost. jež od mnohých thco-

rctikn jest považována za podmínku k utvoení ma-

lých samostatných stát (viz kapitolu o svobodné

tržb v Oideov »Národliím hospodástvím).

V pípadech takových, jako jest válka, esko-
slovenské zem zcela mohly by si postait jak ze-

mdlsky, tak prmyslov.
Pírodní a prmyslové bohatství eských zemí,

umožující i vehni tžké zdanní, tvoily vždy fi-

nanní základ rakousko-uherské monarchie. eské
zem jsou mnohem hustji obydleny a celková

míra životni (standard oí life) je mnohem vyšší,

než v ostatních zemích rakouských.*)

Následující tabulka ukazuje, jak eské zem
pispívají rakouským financím na základ pímého
^<J'l"^"'-

^ ,, . ,_, Jiné provincie
eské zem plsti: , • r. 7 r> i \'

(vyj. Dol. Rakousy):

Domoviií dan . . . -lyvó pro. 5075 pro.

Výdlkové .... I-25 ,, .^875 .,

Han z píjm . . . 567 ., 41-.5

Úhrnem pímých dani 57 pro. 4.^ pro.

eské zem a ostatní rakouské zem (iiepo

ítaje v to Dol. Rakousy s Vídní) mají 25'(l4 miil

*) V tchto zemícli pipadá 128 lidi na jeden tverení
kilometr, kdežto v ostatním Rakousku jenom 83.
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obyvateli v ix)iiiru 4l>5 pro. ku 59"5 pro. Dolní

Rakousy se kladou stranou, ponvadž positavení

Vídn, jakožto sídelního msta, jest privilegované;

tam je skuten stediska i eského prmyslu a vý-

\'()zu. Mnohé eské podniky mají tam své ústední

kanceláe a jsou tam píslušný, ponvadž stupnice

daová a mstské pirážky ve Vídni jsou nižší, než

v ediách. Tím se vysvtluje, pro schopnost

daová ech má tendenci klesat, zatím co ve Vídni

a Dol. Rakousích stoupá. Kuybychom mohli tyto

položky zachytit statisticky a kdybychom pi-

poeth dan onch eských podnik, jež mají sídlo

své ve Vídni, do bilance eských zemí, diference

by ješt více dopadla v náš prospch. Avšak i pi

nynjším stavu vcí je schopnost daová eských
zemí 11-90 korun na lovka, kdežto v ostatních

zemích rakouských pouze 6 knrTin.

Ješt daleko významnjší jsou statistiky ne-

pímých daní v Rakousku (da z piva, cukru,

hhovin, soli, tabáku, potravní atd.). Vyjímajíc liho-

viny je spoteba všech tchto pedmt daleko

vtší v eských zemích.

eské zem jsou opravdu »perl'ou Rakouska*,

a to nejen se stanoviska finanního. V ostatních

zeniiích mocnáství státní výlohy jsou vtší, nežli

píjmy a tento deficit vyrovnávají eské zem.
Po uvážení pedchi;/ícli fakt nciuri/c bvt pnohvb-
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nosti o tam, že echy a Slovensko sob dbstaí a

že budou hospodásky a finann prospívat.

Cechy nemají na neštstí žádnéhio more (leda

u Shakespeara!), a to je iist velikou nevýhodou ve

srovnáni na píklad s malým Dánskem a s jinV^mi

prímorsikými zemmi. Avšak Cechy nemají v tom
ohledu horšího postavení než Srbsko, Uhr\'. švý-

carsko. Pf^lad ŠATcarska dokazuje, že zem bez

moe mže nejen zachovat apolitickou samostatnost.

ale že moderní dopravní prostedky jí umožují
udržovat kvetoucí prÍJmysL Švy-carsko nemá dt>-

konce uhlí ajii žekza. a pece se mu podailo stát se

prmyslovou zemí. Cechy naproti tomu jsou bohatý

uhlím a budou proto moci mít potebné železnice.

Cechy budou mít k disposici Terst. jenž. jak se dá

oekávat, stane se svobodným pístavem: budou

miti též srbsíio-chor\-atské pístavy a polské

Gdasko, zejména pro pípad, že by jim jejich po-

mr k Nmecku bránil používat Hamburku. Vzdá-

lenost z Prahy do Hamburku jest táž jako do Ter-

stu; Gdasko a Rjeka jsou o nco dále. Mže býti

také zízena laciná vodní cesta kanálem moravsko-

odersko-viselským, jehož poátek již existuje. A ko-

nen bude Slovensko mít Dunaj.

Moe cvoí také pomrn silné strategické hra-

nice, ale vývoi moderních plavidel a letadel v^-váží

tu vyhodil, jak bylo dokfizáno v této váke.

174



Cecln' pevezmou ást státního dluhu ra-

ivuuského. pedváleného; avšak odmttncu odpovd-
nost za dluh válený. Finanní stav Rakiuska le

velmi ubohj': válka stála mocnáství veliké peníze

a rakousko-uherská banka byla degradována na

ústav pro \->dávání a!e§ných penz.*)

Samostatné Cechy budou nuceny zaít sv lu

správu se znaným nnanním bemenem a politití

\"klcové v Cechách ispu si dobe vdomi tžkého
úkolu, který jim tím pipadne a že tudíž nový stát

bude \TŽadovat pe\Tié a velmi pesné finanní

správj-. Budiž podoteno. že pc válce finanní vj-

erpanost všech národ bude \TŽadcvat co nejšetr-

n^i finanní správy. Ale možno íci bez pehánní.
-: Cech}- a Slovensko budou mít dobré správce ve

-ech oborech veejné i sookromé služby, schopné

budovat nový stát.**)

V tomto nárui nelze projednávat všech scciál-

aích a hospodáských problém Cech; rece se

zmíníme o zvláštním postavení eských velkostat-

ká íaristokracie), již mají podobné postavení jako

známí junkei \'ýchodolabšií. Podobné jako ve vý-
cbodních Pmsích Nmci zkonfiskovali pda Slo-

vanm, tak uinOo i Rakousko a jeho šlechtití

iuvinníci v Ceciiách po bitv na BQé Hoe. Vý-

*) Od poára r. 1914 ieii zisoba zlau nebyla averetooa.
"*> Ceiy by zavedly fraokoToa mna. která spojnie

skOB 3 nisfcai miui: 20 its— 73 rabhi (n=l5>.
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slcdkein tchto a pcclcliázcjicícli krádeži v Cccliácli

bylo, že vzííiikla panství, jicliž ro^lolia se mviui nia-

lýtn nmeokým státm. .Icjicli držitelé jsou vtšinou

rakouskéiio sniýšiciii. Na Slovensku a Rusinsku Ma-
aifi podobn zabrali ninolw) pdy. V Cecliácli a na

Slovensku tudíž lze napodobit irský piklad výkupu

a parcelování pdy, což skuten všechny pokro-

kové strany žádaly již pled válkou.

4iSd. eskoslovenský stát ncr>ochyi)n bude re-

imblikou. Práv touto válkou kontinentální mon-

luchisni, jeho zpátenictví a nebezpeí je odhaleno;

národ eský a sFovenský je pro republiku zralý.

My staletí odvykli jsme mít krále, Habsburkové

nám vždy byli cizí; také aristokracie se národu od-

cizila, protože se pimkla tsn k cizím Habs-.

burkni.*) Aristokracie v liosn a Hercegovin
stala se tureckou, v Cechách habsburskou.

Samostatnost eskoslovenského státu je poža-

davek politické spravedlnosti; svým zempisným
položením uprosted F.vropy a svým odvkým
bojem proti nmeckému náporu na východ eský a

slovenský národ je protinmeckým pedvojem
všech náiodii ve východní Kvrop. .les.iže by

eskoslovenský národ zstal v podruí Nmc a

'') Hrab Czcniiii v eOciiéiii niciiiuraiidu, iJodaiiin Franti-

škovi Ferdinandiovi, žaluje na Cechy, že prý rnaji nejméiiú

dynasticisého citu. My tii deniniciaci esl\ého šlechtice, jeivž i

pi-ed íetN' se pmlilásil za Nmc, ocIiitlnC- kvitiiicmc.
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spojenýcli s Nmci Asiat (Macfar, Turk) anebo

cfokonce padl, pangermánská Centrální Evropa a

její další politické následky budou uskutenny.
eskoslovenská otázka je otázkou svtovou a je

otázkou práv této války; svobodné echy anebo

reakní Rakousko, svobodný eskoslovenský národ

anebo degenerovaní Habsburkové — to je pro

Evropu a Ameriku', pro myslící Evropu a Ameriku

volba.

Zempisná poloha ve stedu Evropy a jejich

djinný odpor k utlaujícímu germanismu a pan-

germanismiu, zajišují echám veliký politický

význam, Spojenci už uznaný. Jest v zájmu Spo-

jenc osvobodit echy, jestliže pruský militarism a

nmecká panovanost má být zlomena a panger-

mánský plán Berlín—Kairo a Berlín—Bagdad
zmaen. Plán Spojenc, a také plán nepítele, jest

dalekosáhlým programem politickým. Válka a její

následky jsou nejvtší událostí historie lidstva.

Napoleonské války, ticetiletá válka, kižácké vý-

pravy — vše to bylo hrakou u srovnání s nynjší

válkou. Realistití politikové a státníci musí si

uvdomit vnitní smysl nmeckých a evropských

djin; musí porozumt smru, kterým se berou

djiny, a které Evropa má a musí míti cíle a úkoly.

Netvrdím, že osvobození ech je nejživotnjší

otázkou války; ale mohu íci bez pehánní, že cíl,

jež si Spojenci vytkli, nemže být dosaženo bez

Masaryk Novi tvrppa. 12 ]j-j



csvnbozetií ech. Jich birdnucí osud bude zkušebním

kamenem síly, opravdovosti a státnickéiio rozliiedu

Spojenc.

20.

eskoslovenský stát. Polsko a Juííoslavie.

49. Znovuzízení eskoslovenského státu je jen

ástí úkolu, jenž Evropu a prakticky Spojence oe-
kává pli reorganisaci Východní Evropy; zárove
s eskoslovenským státem musí vzniknout samo-

statná sjednocená Polska a saiwostatná sjednocená

Jugoslávie. To jsou mezi akutními národnostnínii

©tázikami v pásm malýcli národ otázky nejaknt-

njiší a jsou to otázky vnitern souvisící.

Mezi polským a eským národem je znaná
píbuznost jazyková, nárcxlní a kulturní; za týchž

a podobných pomr, daných zempisnou polohou.

Poláci a eši vyvíjeli se dlouho paralleln. Sou-

sedství umožovalo od samého poátku styky; už

v nejstarší dbb ity styky byly pl^átelské, byly i ne-

pátelské, ale byty. Mli jsme záhy spolené krále,

a vzájemnost kulturní a literární (i jazyková) byla

na poátiku nové doby znaná.

Poláci mají vi Prusku totóž postavení, které

cciiov^é mají vfii Rakousku; Prusko (Bedich



Veliký) je vlastním autorem plánu rozdlení Polsky;

proto sjednoceni a obnovení Polsky je velmi citlivou

porážkou pruského militarismu, sloužícílio pan-

germánskému náporu na východ. Bismarck správné

ekl, že Pozna je pro Nmecko dležitjší než

Alsas-Lotrinky. Vidíme také, s jakou energii Prusko

pracuije proti .>Ve!ké Polsce<. jak to nmetí publi-

cisté te vyjadují. Z Berlína do Bagdadu je cesta

pes Cechy a Slovensko, ale mže také být pes
Polsku : Berlín—Praha—Blehrad—Caihrad—^Bag-

dad, ale také Berlín—Varšava—Odsa—Bagdad!

Rakxjuskn Polákm v Halii (wvolovalo a svou

l)()litikou protiruskou získalo si sympathií Polák
\- Pusku a vbec; pes to Rakousko je nepítelem

Polák a nepítelem nebezpenjším, než si Poláci

dosud pipouštli. Rakousko v Halii vedlo politiku

demoralisaní; využívalo Polák proti Rusku a

Malorusm, Malorus proti Polákm, ale neopelo

se vyhlazovací politice pangermanisnui ív. Hart-

mann: "Vyhladit !«), provádné prakticky v Prusku.

Rusko, je pravda, postupovalo proti Polákm bru-

táln, ale nikoli he a ncbezpenji než kulturní

Prusko; Mickiewicz ve své slavné lm'provisaci

velmi správn rozpoznal kvalitu všech ti katan
Polsky.

Shoda a totožnost zájm eskoslovenských a

polských je dána pangermánskou pnisko-rakouskou



allianci — bez svi;bodné Polsky nfebudc svobodnýcli

ecli a Slovenska, bez svobodných Cecli a Slo-

venska nebude svobodné Polsky. Tato vzájemnost

a parallelism politického vývoje dala by se sledovat

celoai historií obou stát; upozorníni zde jen na

souvislost OrunvaMi: s tehdejším národním roz-

machem Cech: tenkrát v 15. století husitism a zá-

rove sesjlení Polsky na dlbulio zastavily poch<id

Nmc na východ. A následky Bílé Hory objevily

se i v Polsce, 1620 a 1771 souvisí; seslabení ech a

ceiitralisaní politika rakouská. v\'vrcholená za

Marie Teresie. usnadnily rozdlení Polsky..

V rakodiském parlament echové a Poláci

asto postupovali spolen; shoda nebyla úplná, ale

tato válka musí vdcm obou národností otevít

oi; spolené nebezpeí v pítomnosti a budoucnosti

musí oba národy spojit ku promyšlenému spole-

nému postuipu.*)

50. Souvislost dležité otázky jihoslovanské

s eskoslovenskou a polskou je dána spoleným ne-

bezpeím, plynoucím z pangermánského plánu

*) Jii polské iweliadlo o pátelství Polák s Uhrj : Imi
Uliry byli Slováci, jak ini objasnil polský historik, upozorujt.
že ve zprávách o stycích polských a uherských vojsk nebývá
zmínka n tluinoiiícich, což by bylo, kdyby uherská voj.ska

byla bývala jen niaar&ká. (Upozornil jsem. že v 16. a 17. stol.

Uhersko netifrecké bylo jen Slovenskou
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Cciitiáliií íividp.N, smriijíci nejen k zachování

RakouskOí-Ulierska. nýbrž i 'Iiirecka.

Jilioslované *) na jihu jsou co Ceclioslováci a

Poláci na severu, hrázi proti nmecké a ma-

arské aggressi. S .lihosh;van.\- Slováci te ne-

sousedí, ale Slováci kd.\si sousedili pímo, až vpád

Maar do bývalé Panonie oddlil oba národy; te
jen slovenské oasj- sahají až k Srbm a jsou eské
kolonie v Chorvatsku.

Pes to. že Cechové a Slováci nejsou sousedy

.lihosliovan, jejich politická a kulturní, a v poslední

dob také hospodáská vzájemnost je velmi živá;

vzájemnost literární je intimní, poHtická souinnost

byla dána sptoleným parlamentem.

.lihoslované dobe pochopili, že samostatný

eskoslovenský stát je i pro n životní otázkou;

nebo Nmci a Maai se tlaí proti nim se severu

ve s,pojenéiii šiku. usilujíce o panství na Balkán a

na Adrii,

Za takové situace pimknutí Itálie ke Spo-

jencm a její úsilí Ol prvenství na Adrii má tak

znanou dležitost a odkazuje Italy a Jihoslovany

pes všechen spor o Terst a italské minority v Istrii

a Dalmácii k politické dohod.

') Ujal se te všeobeciiú výraz: Jilioslovaiiú pro oziiacjii

Srb, Chorvát a Slovinc; užívám ho tedy také. teba že není

dost pesný — Bulhai jsou také Jilioslovany.
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.lili:;sl()vaiiC' /.aslulmji í?.\ inpafhii dciiiokratick

Evropy. Srbové v Srbsku, ina erné Moe a Dubrov-

níku dokázali (xlporcni pfoti Tiirecku a obliájciiiiii

svobody znanou v\'trvalost a scliopnost; kulturní

úsilí je energické, snalia po odinní stop staletého

tlaku tureckého U'plíniná a úinná. Národ srbský,

a totéž platí o Cliorvatech a Slovincích. je nadaný

a velmi schopný. Slíwinci v\i!ikaii pracovitostí a

národním idealisnieni. nelekajícím se nmecké pe-
siliy. Posud .liiiosiované jako žádný národ trpli roz-

konsikovaností. Byli rozdleni mezi pt státí

<Srbsko • erná Hora — Rakousko-Uhersko —
Turecko minorita v Itálii je nepatrná) a v tch
na tucet administraních provincií. Církevn národ

je také nejednotný; jsou ásti pravoslavné (SrbovéK

katolické (Cliorvati a Slovinci, ale jsou katolití

Srbové v Itubrovníku) a mohamedánské (národní

vdomí, srbské, teprv v poslední dob se probouzí),

ale národní vdomí a touha po sjednocení tím netrpí.

Vídeská a budapešská politika protislovanská

a ppotisrbská pracuje práv svým divide et impera;

skandalosiní diplomacie Aehrenthalova, neštítíci se

falsifikace dokument, celému svtu odhalila mravní

úrove Rakouska. Sjednocení a svoboda celého

jiiioslovanského národa je jist jedním z iilavnich

(xyžadavk budoucí Rvropy; Rakousko zpsobilo

tuto válku vo svém protisrliském a protiruském
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záští a již to je dostateným dvodem. ab.\- bylo

rediilkoiváiio na své nmecké provincie.*)

21.

Slovanská barriera proti paiigeriiianisiiiu?

.SI. Osvobozená a sjednocená Polsl<a, osvobo-

zené a sjednocené Cechy se Skwensi<em, osvobo-

zení a sjednocení .lihoslované, žalují pangermáni,

hiidon barrierou proti Nmcm: Poláci pímo proti

Prusku, Cecilové se Slováky proti Prusm, Raku-

šanm a Maarm, .lihoslíivané |)roti Rakušanm
a Macfarm.

V jistém sm,\slu je o správné — sípolený a

odvký nepítel, tlaící se vší mocí na východ, pi-

rozen a nutn spojuje slovanské národy; ale ta

barriera má zjevn charakter obraamý. Tyto ti slo-

vanské státy nebudou státy biifferovými: ten po-

jem v demokratické a nemilitaristické Evrop nemá
smyslu, nebo národové všichni budou loyálními,

dobrými sousedy. Ta barriera je dána historií a mí-

stem národ v pásmu malých národ: ti ti slovanští

') Pedstavuji si, že po válce Ceniá Hora pestane být
samostatným státem. Rzné historické individuality — Srbsko,
Chorvatsko, Istrie a Dalmácie, Bosna a Hercesiovinii a Corná
Hora, mohly by s poátku zstat administranimi jednotkami

a vyvíjet se postupn v jednotnjší stát. Cemá Hora by brzy
mohla být pj^ilenna k Srbsku, také Bosna a Hercegovina,
Istrie a Dalmácie k Chorvatsku.
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národové, otužení staletým bojem s Nmci a Ma-
ary, v nastávající nové demokratické dob jsou

pirozenou hrází proti nmeckému náporu na vý-

chod, záleží pouze na Nmcích, aby se omezili na

své nmecké territorium.

Avšak i Rumuni a Italové pochopili hro>zící n-
mecké nebezpeí a proto se pipojili k Slovanm,
teba že byly mezi nimi národnostní tenice; nelv-c

tedy mluvit o barriee sloivanské — je barriera

slovanská a románská, t. j. obranné souruenstvi

národ ohrožených Nmci. Avšak k Románm a

Slovanm se pipojí i Litevci, Lotyši a Estové.

etz svobodných národ, elících pangermanismu

od Baltu až k Francii, je dán historií a zempisem:
Estové, Lotyši a Litevci, Poláci, Cechové se Slo-

váky, Rumuni, Srbové s ChoTvaty a se Slovinci,

Italové, Švýcarsko (zejména ást italská a fran-

couzská.*)

Snad i Maai, 'pioueni touto válkou, pochopí,

že Slované a Romani nebuidou jejich nepáteli,

jestliže se jen omezí na své vlastní síly.

Pirozenou organisací pásma malých národu

národové západní — Francie, Anglie a Itálie, budoai

mít uleveno; tlaku Nmc na západ není se co bát,

jakmile výcnod Evropy bude pirozen politicky

organisován a Rakousko-Uhersko, Balkán a Tu-

recko budou Nmecku odaty.

*) Tchto národ se poCitá kolem 60 inillicmíi.

184



12.

Pangerinaiiisni a panslavism — germanism

a romanism.

52. Mnozí Nmci, ale i Slované, vykládají

válku jakožto utkání Stovan a Qermán; císa

Vilém a Bethrnann-Holhveg zaali agitaci pro válku

štvaním proti Rusku a panslavismu.

Je to výklad' války jednostranný a nesprávný.

Nmecký pangermanism; napadl Slovany v Srbsku

a Rusku, ale to je jen ástí programu a etapoai

k dalšímu boji proti Anglii a Francii v Asii a Africe.

Že Anglie tak rychle, teba že málo_ pipravena, se

rozhodla pro válku na stran Spojenc, není na-

hoditou episodou. Válka, jak ukázáno, je v pravém
slova smyskii svtová, není jen bojem Nmc a

Slovan. A Nmci sami prohlašují, že nejen Rusko,

nýbrž i Anglie je jejich sokeni a nepítelem.

Pangermanism a panslavism liší se podstatn.

Že rzní slovanští národové cítí jeden s druhým,

je pirozené, jsou si práv jazykem a názory blízcí;

stejn je pirozeno, že malí národové oekávali
pomoc proti Nmcm', Maarm a Turkm od

Ruska; avšak promyšlenéhio, organisovan aggres-

stvního panslavismu recte panrussismu nebylo a

není. Nevytýkali bychom Nmcm, jestliže by cítili

s (lermány a hlásali a dosahovali pangermanismu
ve smyslu sjednocení všech (lermán; avšak Nmci
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pojímají a praktikují paiigerrnanism v tom smyslu,

že práv neiimetí. iiegcrniníšU národové mají

sloužit Nmcni.
Paiislavism, hlásaný slovanskými filosofy,

historiky a politiky, spokojoval se vždy literáriií a

kulturní vzájemností; a jestliže práv nás. Cechy,

viní z panslavismu ve smyslu panrussismu, tož

imisím konstatovat fakt. že byli jsme vždy rozhod-

Jiými riissofily. ale naši nejvtší politití vdcov.
Palacký a Havlíek, vyslovili se proti panslavismu

pod carským absolutismem co nejrozhodnji. A
carism sám zavrhoval panslavism z diivod legiti-

mistických (car Mikuláš I.) a církevních (byl proti

katolíkm a liberálním západníkm). S politickým

pangermaiiismeni se pansi'avism nijak nedá srovnat

— omezoval se svými elnými pi^edstaviteli na ná-

rody slovansko.

Francie je tak russofilskoii, také Anglie obrátila

se k Rusku a Slovanm, a dlouho byla proti Rusku

a o ostatní Slovany sotva se starala; a pro .laponci

jdou s Ruskem, nepíátelé verejška? Pro vtšina

neutrál je na stran Spojenc, mezi nimi také

(jermáni (Dáni, Norové, Flá'inové, v znané míe
i liollaiiané)? .le to panslavism?

PanKermanisté vjvrcholili iiacionalism v šovi-

iiism pímo mysticiký a vštípili národu, opojenému

astými úspchy válenými, ideu vyvoleného

lierrenvolku; proti tomuto nmeckému nebezpeí.
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zvýšeiiéimi dovedným a pímo vdeckým využitím

centralisovanýcli sil Nmeclva a Rakoiisko-Uherska.

slilukii se nejen Slované (BuHiai jdou s Nnici),

nýbrž všiclmi ostatní národové. .lejicli cíl tudíž netií

a nemže býti pouze nárí^dním. nýbrž je demo-
kratickým; národním potud, pokud národnost je

demokratickou a sociální.

Z týchž dvodil nemá smi^^slu mluvit o. ger-

manisnui a romanismu jakožto hybné síle v boji

západních národ. Všichni národové a státové po-

sud byli proti sob a- byh- proti sob ásti téhož ná-

roda.

Vbec nestaí pro výklad historie a vývoje

jednotlivých národ dovolávat se pouze anta-

ííOMÍsmu se sousedy; všichni národové yyvíjeli se

nejen odporem proti svým sousediiii, nýbrž ze

svých vlastních vnitních sil, a tento positivní vý-

yoj národ nuisí býti pochopen, on dává národm
jejich zvláštní ráz. Historie jakožto soud nad svtem
nesoudí pouze o vzájemných bojích, nýbrž také

o vnitní kvalit náro Ui. Historie, uspokojující se

bojem národ, obmezen utkvívá na kvantit, na

hmotné síle a jejím doasném úspchu. Nepehlížím,

že život jednotlivcv a národ je do znané míry

soupeením a bojem, ale jednotlivec i národové vy-

vijejí se svýrni vlastními, osobními vlastnostmi a

svou individuální podstatou.





IV.

BOJ DO KONCE.





23.

Nutnost provést válku do konce v zájmu trvalého

míru: problém války.

.^.-i. l»einokratická orgaiiisace Evrop\ na zá-

klad sebeureiií národii vyžaduje rozhodného

vítzství Spojenc; bez porážky pruské Nmecko a

popruštlé Rakousko-Uhersku se nezdemokratisují.

nedopustí demokratickou organisaci východní

Evropy a zadrží žádoucí vývoj celé Evropy. Ra-

kouští a uherští ministi jasn prohlásili, že jsou

proti principu národnostnímu a dokazuje to jejich

mírová politika. Jim bží o udržení dynastií a zá-

chvatného svého státu; Nmecko sice. kde se mu to

hodí, podporuje národnosti proti svým odprcm,
ale u sebe odmítá sebeurení Alsas-Lotrinska, Po-

lák, Dán a j. Podstata prušáctví a rakušáctví vy-

niká takto velmi jasn.

V zájmu trvalého míru jest proto nutná válka

do konce. To neznamená pijímat pruské stanovisko

a upadati v militarism: žádáme pouze obranu,

obranu energickou a dslednou.

Obrana jest psychologicky a mravné úplné roz-

dílná od napadeni. Fysická innost tu i tam jest



stejná, ale pohnutky . nuítivy a 'celá psychika jsou

opané. Každý in se ethicky posuzuje podle

motivu, a tudíž válka obranná jest mravn pí-

pustná a nutná. Válka offensivní. aggressivní jest

nepípustná, nemravná. Tolstclio posuzování války

jest nesprávné - vbec jehO' uení o neodpíráni

zlu jest nesprávné, nepirozené, pod rouškou liuma-

nity nehumánní, protože pipravuje materiál pro

násilníky. Etliika opravdu humánní vyžaduje proti-

vení vždiy a všude všemu zlému. Humanitism ne-

zavrhuje válku obrannou, pouze válku aggressivní.

Toto stanovisko, myslím, staí, aby vyvrátilo

výtku militiarist, že demokracie, odmítající aggres-

sivní války, vede k passivismu a k seslabení

energie. Jest rozdíl mezi obranou a mezi napadením;

v celém svt se dlá rozdíl mezi zabitím a vraždou,

a právem.

Militaristé namítají, že prý je nemožno pesn
rozsoudit, kdo vede válku obrannou, a kdo aggres-

sivní; historikové to prý nerozsoudili ani o válkách

dávno minulých, natož o válce pítomné. Každá

válka jest nemorální, jesuitsky pipouštjí pruští

militaristé, a proto^ prý se do ní nemá strkat mo-
ráílka. Tvrzení naprosto nesprávné: že historikové

pruští, a vbec v zemích, kde není politické vol-

nosti, spor nedovedou roizluštit, jest pravda, a je

prava, že jsou historikové, kteí to nedovedou.

Lide soudní, svobodní, zvyklí na vdeckou p«esnost



dovedou rozdíly obrany a aggressivnosti stanovit

dosti vcn. To platí také o této válce.

Mnozí pacifisté nesprávn hodnotí válku. Válka

jest zlo a zlo veliké, ale — posiizuje-li se konený
effekt a ztráta život a zdraví — není zlem nej-

vtším. Alkoholism na p. vyžaduje asi nemén
obtí, než války^; úinkj' syfilis, neopatrnosti pi
pracích v továrnách a jinde atd. jsou stejn neblahé

pro jednotlivce a spolenost; ohromný poet sebe-

vražd ve všech státech (v Evrop ron 100.000!)

jasn ukazuje, že válka není nejhorším, jist ne

jediným zlem. Život neestný, život otrocký jest

horší.

A ovšem jest rozdíl mezi válením a. válením
— Bašibozuk také válí, ale jest možná válka podle

ženevské konvence. Nmci a Rakušané se té kon-

vence nedrželi a zavedli útoky nehumánní; nelze

íci barbarské, protože jsou promyšlené, výsledkem
theorie zastrašovací, kterou nmecký dstojník

formuloval ve vtu, že zabije deset tisíc dtí v ne-

pátelské zemi, mže-Ii zachránit jednoho vojáka.

Pruská filosofie války vyplývá z militarismu.

Militarism jest vlastní zlo, na nž se myslívá, když
se mluví o válce. Militarism jest mathematika

aggressivnosti, bojovnost, uvedená v byrokratický

systém. Všechna státní innost jest ízena ohledy

vojenskými, dstojník se stává mítkem oban a

svta vbec. Militarism pruský obecn se uznává

Masarvk; Nová Evropa. 13 iqt



za vzor a pramen tohoto spoleetiskélio zla. Pruští

militaristé sami nám správn ukazují, že celý život

v Nmecku jest militarisován — nmetí bolioslovci

(moderní!) udlali i z Ježíše kaprála a z Bolia

manipulaního feldvébla.

'1'ento militarism není nutný, jak dokazuje práv
tato válka; pruskému militarismu elí nejen Francie,

nýbrž i Anglie docela dobe — teba tato nemla
militarismu; vojsko Spojenc bojuje nemén udatné,

než Nmci; uváží-Ii se, že vlastn jen Nmecko
bylo na válku pipraveno, že nmetí vojáci jsou

militaristití specialisté, válené výkony spojene-

ckých vojsk jsou relativn vyšší, než výkony vojsk

nmeckých. Dojista tato válka již porazila mili-

tarism pruský — militarism již nerozhoduje o hod-

not lovka a národ.

Milice bude pro demokracii dostateným
systémem obrany, jak o i protimilitaristiti

socialisté (Engels) pipouštjí.

24.

Kdo je odpovden za válku?

54a. S dcniokratickélio hlediska otázka, kdo

válku zpsobil, kdo napadl a kdo se brání, kdo je

vinen, je velmi dležitá. Demokracie spoívá na

mravnosti: práv proto otázka viin- ie dležitá.
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Nesoiililasimc tudíž s tmi. kdo politiku a tudíž

i vá!'ku oddluji od morálky, kdo politické akce.

zejména massové. uadizuji jako veliké »malýni«,

saukromým událostein obyejného života, který

obvyklénni mravnímu soudu podléhá. Takový roz-

díl neexistuje: kdo se v politice neiídí pravidly

mravnosti, ten se jimi i!e"ídí také v síuiknimém ži-

\'ot a naopak.

Nemožno pr-no také pijmout stanovisko tch
marxist. kteÍM' poád i v této válce ješt se do-

volávají historického (ockonomického) materialismu;

soudruzi Remier a j. nám vj'kládají. že se válka

nuisí posuzovat se stanoviska hospodáskélu). nikoli

mravního. Dejme tomu: oekonomické stanovisko

neplatí pouze pro Nmce, nýbrž také pro nás ecln-
a jiné. Nmci potlaené národy! Pan Remier ovšem
pamatuje jen na Nmce a jejich napráví a proto

svým materialismem se stal plnokrevným pan-

jíermáncm; mjslí, že -válená selekce«. že síla.

zpsobující nejtužší organisaci. stane se soudcem,

administrátorem a zákonodárcem národ. Moltke

úpln absorboval Marxa — pirozen, materialism.

af se jmenuje historický nebo jakkoliv, nutn do-

chází k závru, že moc je právem. Pan Renner sice

ješt te se hlásí k internacionále. ale internacionála

nmeckých marxist, jak správn ' jim dokazuje

nnnorita Liebknechtova, scvrkla se na pruský mili-

tarism a paiisíermanism. Pan Remier háji iiriiské
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Mittcieuropy a práv proto chce Rakousko-Uliersko

reformovat: chce nespokojeným národm hodit

kost. aby tím úinnji sloužili Berlfnn jako vý-

chodní pedvoj.

Ruští socialisté asto, po Dostojcvskéni. mluví

o vin všech válících. Sám bych pipustil, že jsou

vinni všiclini; ale to nevyluuje mravní povinnost

vyšetit, kdo je vinen více, kdo mn. Zajisté stojí

za pemyšlení, pro všecky státy v Evrop tak

konaiiventii pohlížely na prussism a jeho sílení - -

tedy tacitus consensus — bez nho by germánský

pochod na východ nebyl možný.

Velmi rozšíena je odrda historiku (hlavn

marxist), kteí se tváí velmi hlubokomysln'

že prý se ve výkladu války nesmí pihlížet k pí-

ináni, ležícím na povrchu, nýbrž k píinám vzdá-

leným a základním, skuteným, ženoucím. .le

pravda, nikd^o myslící nespokojí se píinami
sekundártiími. asov posledními, ale nerozhodují-

cími; každý ví. že zapálení sirky, vzncující pi-

hotovený prach, není pravou [Píinou, itní roz-

hodujícím motivem inu, ale na druhé stran se

také nedáme mýlit tou zdánlivou duchaplností,

která pomocí psycIioloKického hoj\us-pokiisu jako

.>ženoncí síla ženoucích sil- odhaluje na konec --

oekonomický nebo podobný zájem. (Srv. co eeno
o kapitalisnui jako prapíin války § 24.)
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l'i)iikiKl skioiniijší niosoie djin s iilásá lémi,

kdo í)dkazii.ií na tžkost vdcckólio výkladu války:

pro pílišnou složitost vci nelze prý pravé príin\'

války stanovit. Iiistorikov to ani za sto let ne-

dovedou íci. Jist je pesné konstatování všech

jednotlivých fakt nemožné, to ono ziistává ne-

známo; tajné archivy podají ješt dost zajímavých

detail, ale je pro posouzení této války zjiámo dost;

práv taková událost, jako tato svtová válka, dá

se z celkového vývoje a stavu Evropy vyložit do-

staten. Dnes je se znanou jistotou stanoveno, že

válkou jsou vinny Rakousko a Nmecko.
Také ve výkladu této války uplatuje se do-

mnle ultravdecký positivism, jenž mravní od-

povdnost jednotlivc za válku bagatelisuje a

odmítá; historický proces a jeho determinovaná

zákonnost pijímá se v neinném íatalismu a pod

rouškou filosofie djin skrývá s; mravní lhostej-

nost a nerozhodnost. Proti tomuto nepirozenému

passivismu a mravnínui diletantismu, krícinni

se v praxi pied úspchy, adíme se k tm, jimž

historie je soudem nad svtem, nad jednotlivci a

národy a již pod tíhou sivtového djstva neztrácejí

víry v mravní odpovdnost a povinnost, pomáhat

zvyšovanou energií v boji za svobodu národ a

lidstva.

.^4b. Po toTiito struném výkladu principiálního

stanoviska povím nkolik slov o našem pedmte
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in cjiicicto. Analysa fakt slaiiuví \iiiii Uakoiiska

a Néniceka iiaJc \ši pncliybiiosi; dnes lze již

odkázt na etnou literaturu o vci;*) zcjnTéna

padá na váhu, že v Nmecku pibývá lilas uziiá-

vajíícícii vinu Nmecka a Rakouska. Autor knihy

.racciise- má te už více následovníkfi; Eiernstein

prohlásil, že iilasováni pro prvý vojenský kred't

pokládá ted", poznav pravý stav vci, za iiej-

nešíastnjší in celého života. Zpráva Lichnov-

ského, denník Miihloniv a j. dokumenty o vin Ra-

kouska a l^ruska nedají již ix)cliybovat; po

socialistické minorit množí se nesocialistické hlasy

v Rakousku a Nmecku, které officiální výklad Ber-

lina a Vídn, že vedli válku obrannou, již nepijímají,

aneb o nm alespo sihi pocliybují. Mluva íakt je

píliš jasná: Srbsko na ultimatimi Rakouska povolilo

všecko, co s€ od samostatného státu žádat dalo, a

Rusko tomu nepekáželo; Anglie navrhla konfe-

renci a není dfivodti, pro Uiávrh nebyl pijat - ko-

runovaní trubcové centrálních mocností mívají dost

asu pro každou slavnostní hloupost, pro se Vilém.

František .losef a Nikolaj nesešli se svými kan-

cléi k listní porad ped rozhodmitím tak daleko-

sáhlým?

Historie rozšíení pangermanisnui, pcnile n-
hož se válka nejen vede. nýbrž také léta a léta pi-

*) v New h;uio-pe. Nov. .50. 1916 napsal isem podrolmS.iši
sta podle tehdeií^ilin stavu vci.
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inavovala, je dobtalcii.N lu diikazcui, Ic Nciiicck;)

a Rako'iisko válce chtlo, nebof spojenecké moc-

nosti pipraveny nebyly. Bolševici ruští jsou velmi

na stran Nmc a pece Zinovjev ve svém spisku

pipravenost Nmecka pokládá za nejsilnjší argu-

ment proti Nmecku; slušnjší Nmci sami váhu ar-

gumentu uznávají, liarden už v listopadu 1914 ui-

nil upmn a drazné prohlášení: >My jsnic tto

válce chtli. «*)

V západní literatue pKisud se všechna, aneb

alespo hlavní vina svaluje na Nmecko. Rakousko
zstává jaksi v pozadí. To je nesprávné. Rakousko

v poslední dob, i ipfed anexí Bosny-Hercegoviny

i po ní, vedlo velmi aggressivní politiku proti Srbsku

'
) Clen nOiirecké íisk rad.w liistorik (Joíhcin, \xí 17. li&U)-

padu 1914 v Berliiier Tasblattii. pokusil se oilipovdéit na otáz'k»,

zda Nmci si páli války, a byl nucen pipustiti toto: »Nelzc
IKjpíit, že se jisté neodpovúdné 'kruhy obíraly touto myšlén-
kou. Jsou generál von Bernliardi (nyní jedon /. pedních veli-

tel východní fronty) a podobní spisovailelé iemortí neodpo-
vdné kruhy <? Pan Fr. Nauniann (Die Hilfe, srpen 1917) vy-
kládal, pro nmecký lid již nenn'iže vit, že by válka byla
deíensivní. /.Lid nemCiže déle s dobrým svdomím vit, že
pítomné bitvy jsou nev.\hnutelnými bitvami obramiými. Maji

vioe temné podezení, že se jimi slouží politice výboje nad
to, co je nutné. A rozhodn ineblahý výsledek je zpnsnibováii

uritými publikacemi, v nichž mocné spolenosti a soukromí
jednotlivci dávají výraz touze po výboji. Pouze vseoibecné

idee jejích obsahu dostávají se do veliké massj' lidui; ale podle

našeho nejlepšího svdomí o jejich existenci se dobe ví ve
všech kasárnách, ve všech dílnách a ve všech vesnických ho-

spodách. Dsledkem této literatury výboje je mizení prosté

víry v obrannou válku-.
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a Ku.sku a tím v.\ v(ilal<j válku; Nnieckd tuto poli-

tiku ve svém zájmu podporovalo a zneužilo ji. Otáz-

ka, kdo z obou je vinen více, v této struné skizze

nemusí být projednávána — zde jen zdrazuju, že

Rakousko je hodn vinno, nuioliem více, než i od-

prci jeho pipouštjí.

Snad se namítne, že Rakousko jednalo pod tla-

kem Berlína — v Anglii, Francii a Americe dost

lidí si to tak pedstavuje, a Rakousko svými agenty

tuto legendu samo roztrušuje a upevuje. ekl
jsem už, že v Berlín to vdí, ale nepekáží jim to.

Naopak! .le pravda, Rakousko je pod vlivem a tla-

kem Berlína, ale to neznamená, že nemívá žádného

vlivu na Berlín; v moiiarchistických státech vzá-

jemné vlivy osobní (panovník a jejich rádc) jsou

znané a v daném pípad Berlín po 1866 (jako už

díve) z taktických ohled šetil osoby císae Fran-

tiška .Josefa a vyhovoval jeho choutkám co nejvíce.

Rakousko mívá své odchylné názory, je mezi dvo-

rem vídeským a berlínským jisté napgetí, ale ob
dynastie a jejich výbojný imperialism, smující na

východ, a zlé svdomí militaristické aggressivnosti

dlá ze soupe spojence.*)

') Vinu rakouské politiky krátce ped pr<*lášenim války
dobe postihl Berlínský »Vor\vaerts«, když 25. ervence na-
psal: »Odsnz.uieme agitaci velkosrbskýcli nacionalist. ale

frivohii provokace rakousko-uherské vlády volá po nejostej-
ším protestu. Nelwf požadavky této vlády isou brutálnjší nad
ty. které kd.\ b\ ly .ndressovány v celýcli diinácli neodvislénni
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úast Rakoiisko-Ulierska iieicii \ piov^okaci

války, nýbrž i ve zpsobu vedení, je v každém pí-

pad velmi znaná; tvrdí se na p(r. s velkou uri-
tostí, že ne Tírpitz, ale Burian rozhodl pro bez-

ohlednou submarinovou válku, doufaje, že tím po-

ražené Rakousko zachrání. To docela odpovídá

tomu iterroru, jímž Víde uvnit se chtla zachránit.*)

státu a mohly býl podány jenom s úmyslem, aby jimi byla
vyprovokována válka. Uvdomlý proletariát Nmecka ve
jménu humanity a kultury se vši rozhodnnstí pirotesfuje proti"

této zloCinné agitaci... Ani kapka krve nmeckého vojáka
nesmi býti obtována touze po moci a imperialisitické hrabi-
vosti rakoiuských despoitii«.

Stejným zpsobem jako »V>or\\aerts« vyslovily se nmecké
listy socialistické; jejich hlasy jsou uvedeny v americké publi-

kaci nmeckých pivržencil Liebknechtových: »Die Krise der
doutschen Sozialdemoikrajtie«.

Také Dr. Viktor Adier, vdce rakouskýoh nmeckých
isociálních demokratu, šetrn sice, ale urit dost piznal, že

Rakousko zpsobilo válku, když na ústupek Srb&ka neodpo-
vdlo dalšim diplomatickým jednáním.

Ped ním Kjellén, siln germanofilský Švéd, piznává (Die

politischen Probléme des Weltkrieges« 1916), že Rakousko-
Uliersko mohlo rozešit srbskou otázku mírným zpsobem a

/e válka nebyla nutná.

1 orthodoxni David z Scheidemaimovy vtšiny obviuje
berlínskou vládu z toho, že dala Vidmi carte blanche.

*) Stoji za zmjnku, že v diplomatických knihách Vidn a

Berlina ani slova není uveíeinno o jednání obou spojenc od
Sarajevské vraždy do ultimata Srt>sku! Vidíme vSaik z officiál-

ních projev, že oba císaové in, N. B. spáchaný na raikouském
territoriu a rakouským poddaným, pojímali ist osobn; Ra-
kousko mluvilo o trestní výprav do Srbska a Vilém na za-

áitku války ve svých etných eech hraie roli tresitaiieí spra-

vedlnosti.
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\ina NiiiL-cka a l^akoiiska na vake je tiiii

vtši, že Ninecko se práv J914 s Anglii, Francií

a ostatninii mocnostmi o spornýcii bodecii v Asii a

Africe krátce ped vypukmitim války doliodio.")

*) Rohrbach (Das groessere Deiilscliland. 15. srpna 19KS)

praví: 'Nyní, když vše bylo zmniio, mžeme íci oteven,
že smlouvy s Anglií o hranicích naSich zájmových sfér v Asii

;i Africe byly podepsány, a že ivezbývaln, než je uveejnil.

Upímn eeno, my byli ohromeni ústupky, které nám uinila

Anglie v Africe<. V Turecku, dodává, ustoupilo se Nmecku
v záležitosti BíiKdadské dráhy. Mezopotamskélio petroleje a
plavby na Tigrisu. ústupky ty pesahuji všechno oekáváni
( -ueberraschend<); celkem byla Anglie zcela ochotna uznat

Nmecko za sob rovna jak v Airice tak i v Asii.

Na toto ujednáni a jeho význam v otázce viny upozornil

jsem hned v 1. . revue New Europe (1916. Oct. 19): vc byla

pak v násl. íslech podrobnji vyložena.
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v.

NOVÁ EVROPA.





25.

Demokratický mír a jeho podmínky.

(Résumé )

55. - - Netoliko životní instinkt sebeociirany,

nejen nárnciní syinpatliie a antipathie, nýbrž liisto-

rická a politická rozvaha nás nutí pijmout program

Spojenc a zavrhnout program Centrálních Moc-

ností.

Na stran Spojenc jsou elné demokratické a

kulturní státy, zejména dv nejstarší republiky; je-

jich opiijrcové. Prusko-Nmecko. Rakousko-Uhry

a Turecko jsou zastaralé monarchistické státy ste-

dovké, nejstarší reakní formy theokratického ab-

solutismu. Na stran Spojenc je celý svt, Cen-

trální monarchie jsou mravn isolovány. Plán tchto

monarchií je výbojný. militaristický; plán Spojenc

je obranný, pacifický. Program nmecký je proti-

národní, program Spojenc je založen na piznání

práva všech národ, malých i velikých; program

Spojenc je demokratický, program nmecký je

aristokratický.



I 'láli iiniccký byl vypracován pangerma-

nismcm a tento plán vedl Centrální Mocnosti poli-

ticky a strategicky.

í'angermanisni usiluje o nmeckou resp. Nmci
vedenou Centrální Evropu, jejíž jádro tvoí Prusko

a pruské Nmecko s Rakousko-Ulierskem; Rakou-
sko-Uliersko je pangermanismu kolonií, je mostem
do Asie, Rakousko-Uliersko je pedvojem panger-

inaiiisnui na Balkán a v Turecku. Tureckem Berlín

míí do Asie a Afrik>

.

K Centrální Kvrop pangermáni pileuji na

západ nkteré sousední zem. jako Hollandsko.

Belgii, ásti Francie a ItaHe; hlavní však starostí

pangermanismu je udržet své jádro, tedy Rakousko-

Ulicrsko ve svém podrrií a tím Balkán a Turecko.

Pangermanism ve svém starém náporu na vý-

chod je v prvé ad protislovanský. protiruský. Se-

slabení Slovan a Ruska je prvé stadium panger-

mánského programu; Rusko a Slované jsou Nm-
cm pekážkou do Asie. Další plány Berlína jsou

obráceny proti Anglii a .Americe: panství v Asii a

Africe má Berlínu zaruit panství nad západem a

celým svtem.
Pekazit a zlomit nebezpeí pangermanismu

v\žaduje na stran Spojenc odhodlanosti, energie a

souinnosti nejen te ve válce, ale i po válce. Hlav-

ní požadavek je. donutit nmecký národ spokojit se

svými vlastními silami, nedovolit mu vykoisovat



národy sousední, zejména národy menší, bydlící

v pásmu na východ od Nmc, mezi Nmci a Rusy.

To znamená pedevším osvobodit a sjednotit menší

srovanské národiy. Poláky, echoslováky, .lihoslo-

vany a Malorusy; zárove musí Spojenci všecku

svou pozornost a poinoc vnovat perodu Ruska.

Isolace Nmc bude jen možná, jestliže Rakou-

sko-Uhersko bude rozlenno na své p)irozené ná-

rodní ásti; Rakousko-Uhersko je hlavní pomocník

a sr'iuvinník Pruska a pruského Nmecka.
Odtud takti'ka Berlína a Vídn, žádat te status

Muo, t. j. zachování Rakonsko-Uherska a Turecka.

Nebyl by to status qub ante — Rakousko, byvši

Nmeckem zacii ranno ped Ruskem a Srbskem je

již jen nomináln samostatné — Habsburkové, opí-

rající se o N-mce v Rakousku a o Maary, jsou již

jen poslušnými sluhy HoiienzoUer. Nmecký ná-

r(;d, po Ruších nejvtší národ Evropy, nebude po-

škozen — princip národnostní, prohlášený Spojenci,

platí i pro nho; ale Rakousko-Uhersko, stát proti-

národní a ist dynastický, umlý, musí být rozle-

nn, jak bylo rozlenno i protinárodní Turecko.

Pangermánská Centrální Evropa a její politické

diisledky je plán veliký, je to také pokus o organi-

saci Evropy a lidstva, ale tato organisace iná být

provedena dynasticky, absolutisticky, militari-

sticky, panstvím vyvoleného národa nmeckého
nad ostatními národy; organisace Evropy a lidstva
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pudle programu Spojenc je program širší, program

všelidský, jenž má být proveden demokraticky se-

beurením narodil a bez militarismu. Pangerma-

nism je zempisn a kulturn program užší a nižší:

pangermanism domáhá se spojení Starého Svta,
Evropy, Asie a Afriky. Avšak vedle Starého Svta
vyvinul se Svt Nový — Amerika, program Spo-

jenc hlásá organisaci Svta Starého a Nového, pí-

mou organisaci celého lidstva.

Každý myslící demokratický a pokrokový po-

litik, každý uvdomlý a kulturn se snažící národ

musí pijmout program Spojenc proto, že je po-

liticky širší a kulturn a mravn vyšší. Spojenci hájí

humanity, pangermáni násilí. Spojenci hájí pokroku.

Rakousko-Uhersko a Nmecko hájí stedovku. Pan-

germanism a jeho Centrální Evropa je programem
theokratických starých monarchií. Spojenci a jejich

program organisace lidstva je programem demokra-

tickým, vyplývajícím dsledn z ideál humanitních.

Pangermánský spolek nevznikl pouze zem-
pisn a historicky, nýbrž z vniterní píbuznosti:

Prusko, Rakousko a Turecko jsou svou fM)dstatou

státy dynastické, miiitaristické. výbojné, státy protí-

národiií a pirotidemokratické; Turecko vlastn již

padlo. Rakousko bude následovat, Prusko padne

Rakouskem. Program Spojenc je v dsledku také

programem osvobození a humanisacc nmeckého
národa.



I. Demokracie je politickou orgaiiisací spole-

nosti na ethickém základ liumanitníni; aristokracie

(oligarchie — monarchism) jak se Iiistoricky vyvi-

nula, zakládá se na theokracii, na náboženství a

církvi. Evropské státy posud se nevymanily všecky

s dostatek ze stedovkého theokratismu.

II. Demokracie je organisací spolenosti, spo-

ívající na práci; v ní není lidí a tíd vykoisujících

práci druhých; demokratický stát je bez milita-

rismu, bez tajné diplomacie, politika vnitní i vnjší

podléhá posudku a správ parlamentu. Demokracie,

bylo eeno, je diskussí: lidé ídí se již argumenty,

ne libovlí a násilím: demokracie dnes není možná
bez vdy, demokracie je organisací pokroku ve

všech oborech lidské innosti.

Demokratické státy mají pední cíl v admini-

straci, nikoli v panování; jsou státy bez dynastií;

na pechodu je t. zv. monarchie konstituní, ale je

to forma zjevn pechodní, sms aristokracie a de-

mokracie.

Demokracie je protiva aristokracie, neboli oli-

garchie; monarchie je forma oligarchie.

III. Svým rozsahem státy by se mly rovnat ná-

rodm. Národy jsou plirozenou organisací lidstva,

národnost je nejlepší zárukou mezinárodnosti, která

stejn je cílem evropského vývoje jako národnost.

Jedna podmiuje druhou. Státy jsou prostedkem
národa, vývoj národ je cíl. Demokracie proto pi-
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jímá novodobý princip národnostní a odvrinije (pru-

ský) tatisni, zbožování stát a tudíž dynastií. Ne-

bží jen o svobodu národ, nýbrž také o jejicli sjed-

nocení. Heslo »bez ainiexe« není jasné; právo sebe-

urení národ, pnoliUVšené ruskou revolucí, vyža-

duje zmny poiitickýcli liranic. Státy musí být zná-

rodnny.

Za danýcii pomr teba poítat s tím. že státy

ist národní ješt nebudou; národní minerity z-
stanou do veíké míry z pllin iiospodáských a ko-,

munikanícli — stejnomrnjší povznesení lK)sr'0-

dáské všech zemí a izemí, zdokonalení kommuni-

kace a pokrok administrace umožní asem revisi a

úpravu otázek minoritnícli.

IV. Demokracie, jako i národnost a socialism,

spoívá na principu luimanitním: Žádný lovk ne-

smí užívat druliélio lovka jako prostedku svých

cíl, žádný národ nesmí užívat druhého národa jako

prostedk svých cíl — to je mravní obsah poli-

tického principu rovnosti a rovnoprávnosti. Tak zv.

malý lovk a stejn malí národové json rovno-

právné individuality. Socialisace administrace uvnit

musí být doplnna socialisací mezinárodních (mezi-

státních) styk.

V. Pruský stát a jeho králství, Rakousko a

jeho dynastie, Turecko a jeho theokracie jsou pe-
žitkem stedovku; nejen geografie, ale vnitní hod-

nota spojila tyto státy; Bismarckism. Motternichism
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a Džingiscliáiiství spojily se proti demokracii a po-

kroku.

VI. Nmecký, rakouský a turecký militarism

vyplývají dsledn z theokratismu. Zpátenický

pangermanism se svou Centrální Evropou zpsobuje

válku bez konce. Nmecko a Rakousko jsou vinny

válkou, Spojenci mají mravní povinnost bránit sebe

a ohrožených národ, a ohroženy jsou dávným n-
meckým Drang nach Osten národové v pásrn ma-
lých národ mezi Nmci a Ruskem. Hohenzolle

rove, Habsburkové a Otonianové, pestavitelé-

stedovké theokracie a jejího imperialismu, ne-

uznají humanity a demokracie, nebude-li jim ab-

surnosit dynastického étatismu a militarismu de-

monstrována ad oculos — pevným projevem vle
ostatních národ Evropy a hdstva, odstranit theo-

kratický dýnastism a to te znamená prakticky po-

razit pruský militarism vojensky. .Te to, pravda,

vyhánní áb!a Belzebubemi, ale není jiné mož-

nosti, pokud lidé užívají proti sob násilí. Proti ná-

silí je obrana mravní povinností.

56. — 1 . Kongress míru nechf je svolán ihned;

válka je mravn i strategicky dokonena — náro-

dové se pesvdili, že násilí nesmí rozhodovat

o osudech národ a lidstva; i militaristické Prusko

musí doznat, že nemilitaristické národy se mu vy-

rovnají udatností, ()b^"n«tí a vojenskou doved-

JlOStí.
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2. Korigress míru bude obeslán pedstaviteli bo-

jujících národij, nejen vlád. Pipuštni budou zá-

stupcové všech náro. o nichž se rozlioduje, a kteí

mají nároky na sebeurení.

3. Pro jednání mírového kongresu nesmí platií

zastaralé a neuptímné diplomatické pravidlo, že se

státy nemají mícliat do vnitních záležitostí jiných

stát; jestli demiokracie je opravdu humanitní, a

jestli sílení internacionalismu nemá být frasí, pak

nesmí politická hranice být záštitou absolutistické

libovle. Tato hrozná válka vznikla práv tím. že

se státy tak dlouho do vnitních záležitostí nemí-

chaly.

4. Jsou vylouena všechna tajná ujednání.

5. Theokratism musí ve všech státech Evropy

být zrušen; církve musí být svobodny, nesmí se

jich zneužívat pro politické cíle. V té vci je ame-

rický systém v pomru státu k církvi vhodným
vzorem.

6. Všeckj' státy odzbrojí, spokojujíce se pro pí-

pad nutné obrany systémem miliním. (Zrušení mili-

tarismu.)

7. Plavba na moícli mimo tcrritoriální ásti je

všem národm svobodná. Výjimky ustanovují se

mezinárodní dohodou. Národm, neležícím na moi,
jnusí býti zaruen pístup k moi mezinárodními

smlouvami; musí jim být dán exterritoriální pístav

a zaruen volný transit zemmi, dlícími je od moe.
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8. Tržba je svobodná; ocliraiia vlastnílio pr-

myslu a obchodu proti nekalé soutži je dovolena

a reguluje se mezinárodními dohodami.

Uení starého liberalismu, žádajícího neprostou

svobodu tržbj', podává se asto velmi abstraktn a

je dedukováno z pomr západní civilisované indu-

striální Evropy (hlavn Anglie a Francie). Svobody

tržby mže být využito silnjším k nemenší porob
slabšího, než války; ba k porob horší, demorahsu-

jící. Píklad odstrašující: Rakousko-Uhersko, podma-

ující si Rumunsko a Srbsko cehií válkou. Každá ze-

m, nacházející se na stadiu zemdlském, usiluja

o industrialisaci: to znamená, že chce být oekono-

micky nezávislá; industrialisace znamená rozvoj že-

leznic a komunikaních prostedk vbec a tím jistý

stupe vdeckého vzdláni praktického a theoreti-

ckého. Proto se každá zem bude chránit proti

exploitaci. S tohoto širšího, kulturního hlediska

musí být pojímáno heslo svobodné tržby a meziná-

rodní tržba musí být mezinárodiriími smlouvami úel-

n a spravedliv pro všecky národy regulována.

9. Nejtžším úkolem mírového kongressu bude

spravedlivé upravení územních otázek. Vinou n-
mecké výbojnosti a pangermánského náporu na vý-

chod jsou národnostní otázky nejakiitnjší ve Vý-

chodní Evrop: Prusko, Rakousko-Uhersko, Balkán,

Rusko musí být politicky reorganisovánt). Rekon-

strukce Východu je nejpednjším úkolem války a
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irani. Na Západ není akutních národnostních otá-

zek: národové Západu mají své státj" a své osvd-
ené formy vlády, mají svou starou civilisaci; Fran-

cie a Belgie budou musit znovu vystavit zaiená

svá msta a vesnice, opravil své továrny a svá pole.

— ale na Východ mimo to musí být stvoeny nové

státy, nové iormy vlády, a musí být poleženy zá-

klad>' civiBsovaného života.

Territoriáíní upravení Východní Evropj" bude se

ídit principem národnostním: ale v každém pípad
mosi býti náležit dbáno nyniších hospodáských

pomru a hisioríck}'ch zvláštností. Veliká složitost

národnostióch otázek iní každou z nich politickým

probSémem zvláštním.

to. Belgie bode úpln restituována; Nmecko
zaplatí, co v zemi jeho útokem a okkupací byk) zp*-

eno. j ^/.

//. Nenmetí národové Pruska (Nmecka) bu-

dou osvobozeni. .

Prusko se musí vzdát pedn AIsas-Lotrínska

;

Je sice majorita ob>-\'aielstva nmecká, ale sami si

žádají do Francie, anebo alespo cd Nmecka.
Alsas-Lotrinsko bylo 1871 spojeno s Nmeckem
proti vtí lidu a posad se nesmíilo: vzpomínám, že

tenkrát pedstavitelé eského národa jediní ofíiciáln

proti tomu ná^íí protestovati. Pravda, nmetí so-

cialisté tenkrát mli odvahy dost. taktéž prote-

stovat.
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Dáni v Šlesviku pipuji se k Dánsku, Poláci

Poznani a v Pruském Slezsku budou spojeni se

svými krajany z Ruska a Rakouska; není nespra-

vedlivé dát Polsce Gdasko, aby mlo primy pi-

stup k moi; východní Pnisko stalo by se nmeckou
enklávou, mající moe ku pímému spojení s Pra-

skem. Cechové v Pruském Slezsku byli by vrácen:

echám. Lužiané, kdyby si toho páli, mohou být

pilenni k echám. Litevci (nepatrná ást Lotjš)

pipadla b\' Litv. Prusko a Nmecko by se takto

siak: národnostn jednolitým, jak si toho panger-

máni sami nejí: není to žádná kivda na nmeckém
národ, pouze by byl doiuicen omezit se na své

astni národní sily a vzdát se výbojnosti.*)

Nepochybuji dost mák), že pangermáni takwv
ešení pruské otázky odmítnou s nejvtším rozho-

ením — Uižiany osvobodit! Na dostel od Ber-

lina má být svobodná slovanská oblast? Ano — t.^

by bylo vítzstvím spravedlnosti a Nemesidy; jestli

Spojenci zvítzí, ešení pruské otázky ve smyslu

'ornokracie a národnosti je možné a nutné.

> Ntneok-v nri%fe<s»ir >ch;ier mj své ethnograické map
[

' ;- - ;- -
' 'ch národ v Ntnecfcu-

Fr I ,í,T4<).iXH). Francouz
21' - Cshi <?!>: rííš'. "?.

ve sku:.. -. .

.-
" .

a Ce\;h\

by za II. ; .

(Jv vtve. r^^r-.Ur.C.i.si i.;. aU^; . -j<: r.ta. yvíticL

ný. Json na p. v l*rusku (lakc ';<ukovin) velkr.-

riiik kiiliiviie he' ikirrtMliii t>> , , .:riri|l



Nmci se budou vzpírat proti piení Gdaská
Polsce; již iiavrliují, že dají Bolákm volný pístup

k moi, pes Gdasko. Polský národ kdysi sahal

,až k moskému behu u Gdaská; násilná germani-

sace Slovan opravuje Spojence k tomu, aby ve

vhodné form piirkli užívání tohoto území Polsku.

12. Polský národ celý (v Rusku, Rakousku,

Prusku) se spojí v samostatný stát. Bude mít vlastni

pístup k moi (Gdasko).

Í3. eské zem (Cechj-, Morava, Slezsko) se

Slovenskem budou tvoit samostatný stát. Hranice

eských zemí jsou dány, nebo eský Stát je dosud

právn samostatný; v tak zvaném nmeckém území

v Cechách (a na Morav a ve Slezsku) je mnoho

eských obyvatel, je proto spravedlivo, aby je ob-

novený stát podržel; bylo by nespravedlivé ob-
tovat nkolik set tisíc Cech pangermánm. Ješt

v roce 1861 Nmci v Cechách byli zajedno s Cechy

v požadavku korunovace Františka Joseía za krále

eského, — lze doufat, že po válce Nmci v Cechách

nechají národního šovinismu, do kterého byli ve-

hnáni surov^ou pangermánskou agitací. Mnozí Nmci
sami protestován proti pangermánskému úsilí po od-

tržení severních a západních Cech a urení nového

hlavního msta v jednom z nmeckých mst.
Ohledn maarské minority musí býti zdraz-

nno, že na Slovensku nebylo Maar, ale Slováci

byli všemožn madarštni; Madai zaveli sloven-
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ské školy, potlaili slovenskou literaturu, a všeini

prostedky se snaží Slováky odnárodnit. Je jen

spravedlivá zastaviti tuto brutální, nelidskou poli-

tiku, a pinutit Maary, aby se uskrovnili na své

vlastní národní síly. ást Maar na jižní hranici

pipadne k Slovensku, ale za to zstanou dost zna-
né slovenské minority v Maarsku.

ekl jsem již, že uherští Malorusové si pejí

stát s autonomní ástí eskoslovenského státu.

Také se vyskytl návrh spojení Slovenska s Ju-

goslávií korridorem, zaínajícím u Bratislavy a táh-

noucím se podle dolno-rakouských a štýrských

hranic až k ece Me; toto území zabírá ást
Uher, je obj'xlleno hlavn Nmci a má chorvatské

kolonie a slovinskou menšinu. Tento korridor, ne-

bude-li dán eskoslovenskému nebo Jiboslovan-

skému státu, by mohl být internacionalisováni.

V každém píipad však musí být internacionaliso-

vána dráha z Bratislavy k moi.

14. Malorusové v Halii, Bukovin rozhodnou

o své budoucnosti a zejména o pomru k Polsku a

Ukrajin.

15. Maarský národ tvoí samostatný sitát.

16. Rumuni v Rakousku, Uhersku, Rusku budou

sjednoceni s Rumunskem.
17. Jihoslované tvoí samostatnou federaci, po-

hticky vedenou Srbskem. erná Hora se vysloví

parlamentem o svém pipojení k Srbsku.
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18. Builiarsko bude uznánu ve svých liranicícli

p'e<l válkou; mže se mu dostat ješt ásti ture-

ckélio území.

19. Albánie zstane svobodná, nebo se pipojí

v r^rsoiiálni unii k Srbsku nebo Rcckii podle roz-

liodnutí Albánc. Nmecký kníže je vylouen; to

platí o všedi knížatech závislých na Rakousku a

Nmecku.
20. Turecko, jak to Spojenci urili v not k pre-

sidentovi Wilsonovi. v Kvrop nebude mít již žád-

ného panství. Cailirad a Dardanelly budou zatím

spTavo^vány sp<^)jcncc1<ou komissí; definitivní upra-

vení stane se po nabytých zkušenostech.

Turecké Imutí. t. zv. novoiuranské (turanské),

velmi blízká analogie pruského pangermanismu a

rakouského imperialismu, zaslutiuje rozhodného od-

souzení; novoturanci dovolávají se jlžingischána -

v konvcrs. slovníku se dovídáš, že tento barbarský

imperialista sprovodil se svta .^ milion lidí

hrozné íslo, ale pece menši, než íslo obtí pan-

gcrnuinského Viléma a Františka .losefa.

21 . ecká otázka (i lépe otázky) vyžadují zra-

léiio uvážení; nebylo by nespravedlivo' vrátit ecku
Cailirad a nardanelly, — ale to je do jisté míry

otázka finanní, otázka, zda by ecko vydrželo vý-

lohy, spojené s administrací. ecku by mla být

vrácena ecká msta a územi v Malé Asii, kterých

je tam dosti znaný poet.
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22. Itálii pipadnou italská territória Rakouska;

Ferst bude v Itálii svobodným mstem a pístavem.

Itálie právem ukazuje na fakt, že její východní

Deli, zejméjia v Adrii, je svou neulenností ve ve-

iké nevýhod proti dobrým etným pístavm
f Istrii a nalmacii. Dalmácie byla by Itálii nebez-

pena v rukou Rakouska, vedeného Nmeckem; ale

lebude nebezpená v rukou Srbska a Jihoslovan,

protože nemají lostva a nebude penz na vybudo-

váni nebezpeného lostva, a protože nemají vý-

lojného plánu. Terst a Pulje Itálii staí na supre-

Tiaci na Adrii, piznanou Srbskem (londýnské prn-

ilášeni Pašie); hlavní problém Itálie je a bude pf)-

julaní a finanní. Itálie za nedlouho pedí Francii

;o do populace; Itálie, vyvine-li dostatenou indu-

strii a bude-li dost bohatá, bude mít rozhodující

»1iv na Adrii a na Balkán svou hospodáskou pe-
vahu. Uzavení .\drie v úžin Otrantské závisí na

;íselnosti a zdatnosti lostva. O ostrovech v E^ej-

ikém moi stane se dohoda na kongresse.

23. .Nmecké provincie rakouské budou státem

iamostatným.

24. Rusko se zorganisuje ve federaci národ.
I' této federaci byli by na západ Estové, Lotyši,

-itevci; Ukrajina bude autonomní souástí Ruska —
wkus o samostatnost ukázal Ukrajincm, že jejich

)dtržení od Ruska je pivádí v podruí Nmc,
^rnská ást Litevc (a zlomek Lotyš) spojí se



s Litvou, rumunská ást Bcssarabie pipadne Ru-

munsku. Finsko mže být samostatné, dohodne se

o to s Ruskem.*) Národové na Kavkazu a v ostat-

ních ástech Ruska a ruské Asie budou požívat ná-

rodní autonomie podle stupn vzdlání, národního

uvdomní a íseltitosti.

25. V Asii na dálném východ poMtický primát

náleží kulturním národm plemene mongolského;

západní Asie od vk byla ástí Evropy a bude or-

ganisována v dohod Ruska. Francie, Anglie a Itálie.

Ruská Asie zstane I^usku. ásti anglické a fran-

couzské zstanou Anglii a Francii; národm pod

evropským panstvím zaruuje se podle kulturní vy-

splosti a íselnosti národní a postupn i politická

samospráva.

26. Afrika zstane v podstat doménou Anglie

a Francie; Nmecku mže být vrácena kolonie na

západ. Itálie se dohodne s Anglií a Francií o rozší-

ení kolonií.

27. Amerika (Severní, Centrální a Jižní) nepi-

pustí utvoení autonomních nmeckých kolonií.

*) Úplná nezávislost pobaltských národ byla prolilášena
po nmecké okkupaci a ruské revoluci; ale zástupci Liievc,
na piklad, až do nedávná byli pro federativni stxijení s Ru-
skem. Navrhuje se též tsné spojení Litevcu s Lotysi, aby se
tak lépe umožnila samostatnost obou národ.

Arméni prohlásili svobodnou republiku a pidali se ke
spojencm v l>oji proti Turkm a NnKúm; podobné pokusy
udlali nkteí z ostatních národ v Rusku.
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28. V koloniích administrace musí pihlížet k po-

tebám tuzemních národ a postupn je vzdlávat
a jim umožovat samosprávu.

29 Nmecké kolonie v Polynesii pipadnou
Anglii a Hollandsku.

30. Židé ve všech zemích budou požívat stej-

ného práva s ostatními obany; národnostní a sio-

nistické snahy po píkladu Anglie budou všemožn
podporovány.

3f. Kongress dohodne se o zákon mezinárodn
garantovaném, zabezpeujícím národním mino-

ritám kulturní a národní rovnoprávnost.

32. Na kongressu se zabezpeí pesn provedené

sítání 0'byvatelstva podle národnosti, nebo exi-

stující officiální statistiky jsou velmi strannické a ne-

dostatené.

33. Kongress ustanoví vedoucí pravidla pro

eugenický dohled a hygienicky zabezpeený vzrst
obyvatelstva ve všech státech; populaní politika po

válce ve všech zemích bude velmi dležitá. Alkoho-

lism na p. musí být mezinárodn potlaen.

34. Ku provádní zásad a ustanovení kongressem

míru pijatých kongress se píemní v mezinárodní

tribunál, kontrolující kulturní vývoj národ a orga-

iiisaci mezinárodní vzájemnosti (Svaz národ).

35. Vedoucí zásadou všech ujednání bude snaha,

usnadnit mezinárodní organlsaci všech národ Evro-

py a sblížit je s nárndv Asie a Ameriky.
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Uziiá-li se poteba, budou utvweny nkteré

tsnjší spolky národii.

57. Novot.\' politické, zde navržené, nejsou

vlastn etné ani pekvapující; odpovídají vývoji

národ a jejich požadavku politické svobody a sjed-

nocení. De facto vzniknou nov jen ti nezávislé

státy: Polský, eskoslovenský a Finský; Cechy a

Polska nejsou státy nové, byly svo'bodnými, bude

jim tudíž svoboda jen vrácena. Ostatní státy z-
stanou, nkteré zvtšené, nkteré zmenšené; ovšem

Rakousko-Uliersko se zmní siln a zmní se Rusko.

A práv zmna Ruska je snad nejpádnjším dka-
zem, že svtová válka bude mít jiný výsledek, než

oekávali pangermáni.

Ale nový lovk, iiomo Europaeus, nezrodí se

pouze politikou vnjší, nýbrž hlavn vniterní —
všichni národové budou po válce nuceni všechno své

smýšlení vnovat hmotné a duchovní obnov. Vzá-

jemné ubíjení není velikým inem — velikost histo-

rického okamžiku národové vytvoí procítním vá-

íciiýcii hrz, analys! válené horeky a pibližnou

orientací, kam a jak další vývoj ml by spt, jest-

liže se roziiodneme pro trvalý mír a pro humanitu.

Demokracie musí se stát obecným pesvd-
ením, svtovým názorem. V Prusku Nmci zor-

ijanisovali násilné ponmovám' Polák a našel se

filosof (Ed. v. Hartmaiui) kte^v prohlásil ve jménu
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pruské idee iiiitiiost vyliubeni Polák (»Ausr()t-

ten!«); v Uhrách se maarská oHgarchie udržuje

postílením slovenských, srbskýcii a rumunských

voli a násilným potlaováiiÍTn školství, literatury

a jazyk; v Rakousku pangermáni diskutovali ve-

ejn o svých plánecli násilné germanisace celých

národ; ruský carism následoval umocklio pi^í-

kladu, — — civilisovatiá Evropa /.iistaia klidná a

spokojena uprosted všech tchto politických ohav-

ností, až tato válika upozornila na nebezpieí, pod

kterým nejen národové Východní Evropy, ale celá

Evropa úpli léta a léta . .

.

Politický úkol demokratické rekonstrukce Evro-

py musí bý.t dovršen a vlastn umožnn mravním
pcvychováním národ — bud demokracie nebo dy-

nastický militarism, bu Bismarckism nebo politika

rozumná a poctivá, bu násilí nebo liumanita, bu
iimota nebo duch.

Politikové pruští a rakouští, nejhlasitji císa

Vilém, zdrazují náboženský podklad své politiky

a svých stát; avšak toto náboženiství je náboženství

|}olitické: Prusko, Rakousko jsou zbytky theokrati-

ckého imperialismu stedovkého; dLMuokracie ie

protiva a plekonáním theokracie.

Náboženství tím neztratí váli.\- a autoritN', na-

opak získá, bude-li osvobozeno od státu a libovle

absolutistických dynast. Co v theokracii bylo
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správné — idea katolicity, všelidskosti, lov-
enstva jako organisovanélio celku, demokracií se

neztratí. I demokracie doufá a pracuje k tomu, aby

byl jeden ovinec a jeden pastý.

Ježíš, ne Caesar — tof heslo demokratické

Evropy, zejména když se pojímá Caesar, jak jej vy-

bájil Mommsen. podávající ideál pangermánského

imperialismu.

^X^
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